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APRESENTAÇÃO
A obra intitulada “A educação e suas generalidades vol.01”, publicada pela
Brazilian Journals, apresenta um conjunto de onze capítulos que visa abordar diversas
temáticas ligadas à área da educação como um todo.
Entre elas um estudo sobre a importância da inclusão do tema do
envelhecimento no âmbito da Pós-Graduação em ensino. Também uma análise e
reflexão das dinâmicas micro-políticas numa escola e na sua Associação de
Estudantes.
Assim como um estudo de caso com intuito de desvendar as causas da
retenção acadêmica em um curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.
Juntamente, uma pesquisa com finalidade de desvendar as causas da evasão escolar.
Além disso, um trabalho com propósito de estimular em alunos de uma escola
pública de Alegre (ES) o desenvolvimento de comportamentos de respeito às regras
de convivência, assim como às normas da sala de aula e da escola, favorecendo o
seu desenvolvimento moral.
Uma investigação sobre o uso de simulações de plantações e aplicativos no
aprendizado da matemática no 1º ano do ensino médio integrado ao técnico em
agricultura do IFPI campus Cocal, também faz parte da obra. Entre outros.
Agradecemos os autores que colaboraram com toda atenção e dedicação na
construção desse livro e desejamos que o mesmo contribua na discussão e
conhecimento da área da educação.
Boa leitura!

SUMÁRIO
CAPÍTULO 01 .................................................................................................................... 9
A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DO TEMA DO ENVELHECIMENTO NO ÂMBITO DA
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO
Áurea Eleotério Soares Barroso
DOI:10.35587/brj.ed.0001688
CAPÍTULO 02 .................................................................................................................. 19
INTERDISCIPLINARIDADE: QUÍMICA E LÍNGUA ESTRANGEIRA
Maria Lucia Teixeira Guerra de Mendonça
Rosana Petinatti da Cruz
Katharina Jeanne Kelecom
Luziana Catta Preta
DOI:10.35587/brj.ed.0001689
CAPÍTULO 03 .................................................................................................................. 26
UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL COM ALUNOS CEGOS E COM BAIXA VISÃO DO INSTITUTO DE CEGOS
DA BAHIA
Joseina Moutinho Tavares
Paulo M. Andrade de Souza
Walter da Silva Junior
DOI:10.35587/brj.ed.0001690
CAPÍTULO 04 .................................................................................................................. 41
JOGOS DE PODERES JUVENIS NUMA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES EM ANGOLA
Leda Filomena Pedro Gonçalves
Ricardo do Rosário Canepa
DOI:10.35587/brj.ed.0001691
CAPÍTULO 05 .................................................................................................................. 57
RETENÇÃO ACADÊMICA E SUAS CAUSAS EM CURSOS DE BACHARELADO EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NA (OCULTO)
Leonardo Torres Marques
Bruno Torres Marques
Carlos Alexandre Morais Silva
Jonas Lima Cavalcante
João Charllys Brauwol Araújo Cavalcante
Erlanio Freire Barros
Lucas Vieira de Moura
Raquel dos Santos Amorim
Veronica Lima Silva
Maria Vanessa Silva do Nascimento
DOI:10.35587/brj.ed.0001692
CAPÍTULO 06 .................................................................................................................. 72
UMA ABORDAGEM DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO PARA DESVENDAR
CAUSAS DA EVASÃO ESCOLAR
Leonardo Torres Marques
Bruno Torres Marques
Carlos Alexandre Morais Silva
Taís Rodrigues Sandes

Victória de Oliveira Lima
Elika Marculino da Silva
Catiana Araújo Jota
Jonas Lima Cavalcante
João Charllys Brauwol Araújo Cavalcante
Erlanio Freire Barros
DOI:10.35587/brj.ed.0001693
CAPÍTULO 07 .................................................................................................................. 88
O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ SPAECE-ALFA E SUA INTERFERÊNCIA NA ROTINA DAS TURMAS DE 2º ANO DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA
Sheyla Maria Sales Mesquita
Marcel Pereira Pordeus
DOI:10.35587/brj.ed.0001694
CAPÍTULO 08 ................................................................................................................ 105
O LÚDICO E OS JOGOS DE REGRAS COMO AGENTES DE MUDANÇAS DE
COMPORTAMENTO DE ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE ALEGRE (ES): UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PIBID/FAFIA
Anailda Côgo de Oliveira Almeida
Cecília Cláudia Nunes Mont’Mor
Keila Brito Vargas
Adriana Moreira dos Santos Ferreira
DOI:10.35587/brj.ed.0001695
CAPÍTULO 09 ................................................................................................................ 120
O USO DE SIMULAÇÕES DE PLANTAÇÕES E APLICATIVOS NO APRENDIZADO DA
MATEMÁTICA
Gilvânia Rodrigues Fontenele
Francisco Ferreira Gonçalves Neto
Kelly Mireles Rodrigues
DOI:10.35587/brj.ed.0001696
CAPÍTULO 10 ................................................................................................................ 135
PROBLEMAS DE LA ESCOLARIDAD PARA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA
Joaquín Pegueros Sánchez
DOI:10.35587/brj.ed.0001697
CAPÍTULO 11 ................................................................................................................ 149
USO DEL APRENDIZAJE HÍBRIDO PARA AFRONTAR LA INCERTIDUMBRE ANTE LAS
CONDICIONES DE ENSEÑANZA DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19. UN CASO DE
ESTUDIO
Janika Leoste
Ana Verde Trabada
Luis Pastor
Maire Tuul
Tiia Õun
DOI:10.35587/brj.ed.0001699
SOBRE O ORGANIZADOR ........................................................................................... 174

CAPÍTULO 01
A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DO TEMA DO ENVELHECIMENTO NO ÂMBITO
DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO
Áurea Eleotério Soares Barroso
Pós-Doutoranda EACH/USP
E-mail: barrosoaurea@gmail.com
RESUMO: O presente estudo foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em
Ensino (PPGE), Campus Avançado CAMEAM da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, município de Pau de Ferros. A metodologia pautou-se na análise
qualitativa a partir do estudo de dissertações de mestrado defendidas no Programa,
articulado com pesquisas na área da Gerontologia e vivência da autora em atividades
acadêmicas como professora convidada no PPGE. O estudo foi realizado entre out
de 2016 e set de 2017, os resultados são inéditos e evidenciam que a inserção do
tema envelhecimento no âmbito da Pós-graduação é fundamental como prevê a
legislação brasileira e poderá impactar positivamente na qualidade de vida das
pessoas idosas que residem na região.
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Ensino formal; Pós-Graduação.
ABSTRACT: This study was developed in the Graduate Program in Education
(PPGE), Advanced Campus CAMEAM of the State University of Rio Grande do Norte,
city of Pau de Ferros. The methodology was based on a qualitative analysis from the
study of master's dissertations defended in the Program, articulated with research in
the area of Gerontology and the author's experience in academic activities as an
invited professor in the PPGE. The study was carried out between Oct 2016 and Sep
2017, the results are unprecedented and show that the insertion of the topic of aging
in the Postgraduate Program is essential as provided by Brazilian legislation and may
positively impact the quality of life of older people residing in the region.
KEYWORDS: Aging; Formal education; Postgraduation.
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1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional pode ser observado em todas as regiões do
mundo, embora em ritmos diferentes, de acordo com as condições de econômicas,
sociais, políticas existentes em cada localidade.
Segundo o relatório Envelhecimento no Século XXI: Celebração e Desafio,
elaborado pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA/ONU, 2012), no
mundo todo, a cada segundo, duas pessoas celebram seu sexagésimo aniversário.
Os idosos, pessoas com idade a partir de 60 anos conforme prevê a
legislação brasileira somam 34 milhões de indivíduos, segundo estudo da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (DIEESE, 2020).
Fatores contextuais como renda, trabalho, escolaridade, gênero, classe social,
etnia, ambiente, acesso a serviços como assistência à saúde e outros impactam na
longevidade, na qualidade de vida das pessoas idosas.
O processo do envelhecimento envolve algum grau da perda funcional e

acontece de modo gradual ao longo dos anos. Envelhecer sem a presença de doença
é exceção e não regra. Certamente, há doenças com potencial mais incapacitante
que outras, mas, desde que essas enfermidades sejam controladas, a pessoa pode
almejar um envelhecimento saudável e isso passa pela preservação das capacidades
físicas e mentais. (ROSA et al, 2003), (BARROSO, 2012), (REBOUÇAS, 2013),
Em 1999, as Nações Unidas lançaram o lema "Rumo a uma sociedade para
todas as idades", que foi reafirmado durante a Segunda Assembleia Mundial sobre o
Envelhecimento (Madri, 2002), salientando a necessidade de tratarmos as pessoas
idosas como agentes e beneficiárias do desenvolvimento. Esta tônica assume uma
importância crescente e esse debate pode e deve ser feito pela escola.
Nas últimas décadas foram abertos cursos no âmbito da graduação, extensão
e pós-graduação com foco na saúde da população idosa até mesmo em razão da
prevalência de doenças crônicas nesse grupo etário. Mas, há pouca oferta de cursos

no universo acadêmico com foco na interface envelhecimento e educação em nosso
país.
O fato é que, a inclusão do tema do envelhecimento é incipiente nos diversos
níveis de ensino formal, passando pela educação infantil até a pós-graduação embora
esteja prevista pela legislação brasileira, como se observa na Lei nº 10.741/2003

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 115932-115941 dec. 2021 ISSN: 2525-8761

10

conhecida por Estatuto do Idoso que contemplará 18 anos no dia primeiro de outubro

de 2021:
Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos
conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à
valorização do idoso, de forma do idoso, de forma a eliminar o preconceito e
a produzir conhecimentos sobre a matéria. (BRASIL, 2003)

O presente estudo sobre a importância da inclusão do tema do envelhecimento
no ensino formal foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Ensino
(PPGE), do Campus Avançado CAMEAM da Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte localizado no município de Pau de Ferros, no período de outubro de 2016
até setembro de 2017 e os resultados são inéditos.
O PPGE engloba a área de concentração da Educação Básica e uma das suas
finalidades é assegurar "a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania" (BRASIL, 1996). E a escola é um lugar privilegiado para ampliação da
consciência sobre direitos e deveres, conforme afirma Paulo Freire, a partir de
diálogos, alcança-se maior compreensão sobre a realidade em que os sujeitos estão

inseridos:
É preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e
em seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem
chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo,
estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a
cultura e a história [...] uma educação que liberte, que não adapte,
domestique ou subjugue. (FREIRE, 2006, p. 45)

Objetivo do estudo: refletir sobre a importância da inclusão do tema do
envelhecimento no ensino formal, notadamente, no âmbito da Pós-graduação e seus
impactos na qualidade de vida das pessoas idosas que residem na região.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com o art. 205 da Constituição Federal, educação é "direito de todos".
Nesse sentido, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, por meio do

Programa de Pós-graduação em Ensino , Campus Avançado CAMEAM, enquanto
instituição pública, desempenha um papel relevante na região do Alto Oeste
Potiguar, ao oferecer oportunidades para que estudantes do município de Pau dos
Ferros onde ele está instalado e de diversas cidades circunvizinhas (DANTAS, 2014)
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adentrem o universo acadêmico adquirindo mais conhecimento, desenvolvendo

estudos e pesquisas e qualificando ainda mais as suas práticas profissionais.
A UERN faz jus a sua função social enquanto universidade pública, conforme
enfatiza Freire (1983, p. 11) a esse respeito: "[...] as classes populares têm dois
direitos básicos: o direito de conhecer melhor o que já sabem, em razão de sua própria
prática, e o direito de participar, de algum modo, do processo de produção do
conhecimento novo".
Acreditamos no debate empreendido por Evaldo Vieira (1997, 2007) segundo
esse autor, a educação somente pode ser direito de todos se houver escolas em
número suficiente e se ninguém for excluído delas.
O direito à educação está no âmbito dos direitos sociais, como dimensão dos
direitos fundamentais. Vejamos como Dalmo de Abreu Dallari (2004) refere-se aos
direitos fundamentais:
Eles são ditos fundamentais porque é necessário reconhecê-los, protegê-los
e promovê-los quando se pretende preservar a dignidade humana e oferecer
possibilidades de desenvolvimento. Eles equivalem às necessidades
humanas fundamentais. (DALLARI, 2004, p. 25)

A inclusão do tema do envelhecimento no ensino formal poderá contribuir para
a elaboração de novas interpretações sobre o longe viver, maior compreensão do
envelhecimento levando-se em consideração as suas múltiplas dimensões e não
apenas critérios biológico ou cronológico, a partir de um pensar e agir freiriano:
Num pensar dialético, ação e mundo, mundo e ação, estão intimamente
solidários. Mas a ação só é humana quando, mais que um puro fazer, é um
que fazer, isto é, quando também não se dicotomiza da reflexão. Esta,
necessária à ação. (FREIRE, 2014, p. 44)

A velhice ainda é compreendida em nossa sociedade como uma fase de
perdas e, portanto, desinteressante. Faz-se necessário situar o envelhecimento na
perspectiva da vida, e a Universidade é um espaço privilegiado para o
aprofundamento desse debate.

3. METODOLOGIA

A metodologia pautou-se na análise qualitativa a partir do estudo de
dissertações de mestrado defendidas no referido Programa no período de 02.02.2016
a 27.09.2017, articulado com pesquisas na área da Gerontologia. E vivência da
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 115932-115941 dec. 2021 ISSN: 2525-8761
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autora, em atividades acadêmicas como professora convidada e outras no PPGE. O

presente estudo foi desenvolvido na perspectiva freireana:
O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de
um conhecimento científico e técnico, seja de um conhecimento
'experimental'), é a problematização do próprio conhecimento em sua
indiscutível reação com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual
incide, para melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la. (FREIRE, 1983,
p. 52)

Para tanto, a autora deste estudo conversou longamente com moradores da
região, integrantes da comunidade acadêmica, professoras da rede pública municipal
de ensino, portanto, o conhecimento e os saberes dos potiguares lhe ajudaram a
compreender o contexto da pesquisa e a não obter respostas generalizantes sobre
a temática abordada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se na produção acadêmica do Programa de Pós-graduação em
Ensino do Campus Avançado Cameam, da UERN, no período de 2 de fevereiro de
2016 a 27 de setembro de 2017 diálogos com teóricos brasileiros, de Portugal e
outros países e rigor metodológico na condução das investigações. Nota-se
preocupação com a compreensão de problemas regionais e encaminhamentos na
direção do desenvolvimento comunitário na produção: quarenta e oito dissertações
de mestrado, como se observa a seguir.
Estudos com foco na “Educação do Campo” evidenciam a necessidade de uma
educação que valorize as peculiaridades dos alunos no contexto em que estão
inseridos, e não apenas uma simples educação adaptativa, tornando-se uma
educação "no campo" e não uma educação "do campo".
Assinalam problemas relacionados com lacunas de formação dos docentes, entre
eles a necessidade de mais discussões e trocas de experiências entre docentes da
mesma escola e entre escolas no âmbito da Educação Básica para o enriquecimento

de suas práticas; e a necessidade de cursos de extensão promovidos no universo
acadêmico visando a preencher essas lacunas.
Outro aspecto observado nas pesquisas diz respeito à inserção das novas
tecnologias no ambiente escolar, diante das mudanças que acontecem na
contemporaneidade em termos de informação e tecnologia. Os estudos mostram
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 115932-115941 dec. 2021 ISSN: 2525-8761
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algumas dificuldades assinaladas por professores, como pouco domínio sobre essas

ferramentas.
Diversas pesquisas contemplaram temáticas relevantes no universo da
cultura, com temas que repercutem no cotidiano da comunidade, como a violência,
os direitos humanos, as crenças religiosas, as relações étnicas, a necessidade de
valorização do patrimônio histórico-cultural, agregando, portanto, mais conhecimento
e favorecendo a construção de uma sociedade de tolerância à diversidade, de
respeito e de valorização das subjetividades.
Alguns estudos discorrem sobre a importância da Língua Portuguesa e a
formação de leitores capazes de interpretar e produzir textos, ou seja, uma leitura de
vida que vai além do ambiente escolar.
Investigações sobre Educação Ambiental deram um impulso para desenvolver
um olhar reflexivo aos problemas locais, por parte de alunos e professores, ao
destacar a necessidade de cuidar do meio, e salientaram a necessidade de novas
investigações acadêmicas com foco nessa temática.

Outras pesquisas mostraram a necessidade do desenvolvimento de projetos
interativos de Química e Física, para tornar menos áridas essas disciplinas. Também
foram realizadas investigações no campo nutricional nessa perspectiva, e os resultados
mostraram a importância de iniciativas e práticas educativas visando desenvolver
hábitos alimentares saudáveis nos alunos.
A Educação Especial também mereceu atenção de pesquisadores do
Programa. Os estudos evidenciaram a necessidade de investimentos para inclusão
escolar de alunos com deficiências auditiva e de visão que mostram a relevância da
temática, o seu alcance e os desafios a serem superados.
Alguns estudos assinalaram a necessidade da construção permanente da
educação como prática histórica e social e de diálogos na perspectiva da
interdisciplinaridade.
Algumas pesquisas aproximaram-se da comunidade local, através dos

métodos empregados, dando voz aos sujeitos. A partir das questões observadas,
foram feitas propostas a serem discutidas no âmbito comunitário, por agentes da
Educação. Portanto, em consonância com concepções freirianas:
Não se faz pesquisa, não se faz docência como não se faz extensão como
se fossem práticas neutras. Preciso saber a favor de que e de quem,
portanto, contra que e contra quem pesquiso, ensino ou me envolvo em
atividade mais além dos muros da Universidade (FREIRE, 1993, p.113).
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No entanto, não localizamos na produção acadêmica do Programa de Pósgraduação em Ensino do Campus Avançado Cameam, da UERN, no período de 2 de
fevereiro de 2016 a 27 de setembro de 2017 no Título ou no Resumo o termo
"envelhecimento".
Encontramos a pesquisa: "Memória e cultura de fé no ensino da história do
lugar: um estudo sobre a origem dos Penitentes do Alto do Tabor" de autoria de Wilva
Maria de Oliveira, desenvolvida na Linha de Pesquisa: Ensino de Ciências Humanas
e Sociais. Defesa da Dissertação em 7 de dezembro de 2016.
Trata-se de uma pesquisa primorosa, que contempla a narrativa oral de
anciãos e também de alunos do Ensino Médio de uma escola da rede pública
localizada no interior do estado do Rio Grande do Norte, que mostra a importância
desse método para manter a memória e os registros focalizados. A autora investigou
a história dos Penitentes do Alto do Tabor e o seu legado para o fortalecimento da
cultura de fé no ensino da história do lugar.

Destaca-se a função social do velho, como nos ensina Ecléa Bosi: "O velho
tem essa 'função social' de lembrar-se das coisas, de aconselhar, unir o começo e o
fim, ligando o que foi e o porvir"(1994, p. 18). Pelo sigilo exigido, não é possível
quantificar o número de participantes da antiga irmandade, e, ainda, que não é
preservada por parte dessa mesma população, que se manifesta em procissões,
jejuns, novenas, promessas e terços, entre outros. Dentre os resultados obtidos pela
pesquisa, salientamos: o professor deve se apropriar dos conceitos dados ao
significado de lugar para elaborar com os alunos; assim como uma interpretação
histórico-cultural, trabalhando os costumes do lugar, suas crenças, relacionando-os
com os conteúdos de disciplinas disponibilizadas no currículo.
O PPGE, Programa no qual foi realizado o presente estudo é um campo
permeado de possibilidades para a inclusão do tema do envelhecimento, como a
formação permanente de professores(as) que ainda têm pouco conhecimento sobre

os múltiplos aspectos do envelhecimento, o desenvolvimento de metodologias e
práticas pedagógicas, a busca constante da aproximação entre gerações e,
sobretudo, a realização de estudos sistemáticos e pesquisas acadêmicas, visto que
há grande carência de produções acadêmicas que envolvam o entrelaçamento
"envelhecimento e educação".
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PPGE- Campus Avançado CAMEAM faz conexões com cidades vizinhas do
Rio Grande do Norte e estados fronteiriços como Ceará e Paraíba (Dantas, 2014).
Assim, a inclusão do debate acerca do envelhecimento no universo acadêmico terá
grande alcance e abrangência, uma vez que alunos terão oportunidade de levar esse
conhecimento para os seus espaços de atuação profissional e partilhá-lo com seus
pares.
A inclusão da temática do envelhecimento em disciplinas se faz necessário
quando estudos mostram acelerado envelhecimento da população residente nesse
estado e um aumento significativo da esperança de vida dos(as) potiguares nas últimas
décadas. (BARBOSA, 2013)
A autora ministrou Disciplina Optativa no PPGE quando da realização do
presente estudo. Matricularam-se estudantes interessados em saber mais sobre
pesquisas realizadas com foco no envelhecimento. Mas, para além da observação

do que prevê a legislação brasileira, a inserção dessa temática é relevante porque há
muitos saberes a serem partilhados pelos mais velhos, até mesmo em razão do tempo
vivido (Kairós), então, cabe a nós como educadores encontrarmos estratégias
pedagógicas que favoreçam essa contribuição. Como diz Bosi:
[...] sem os velhos, a educação dos adultos não alcança plenamente: o
reviver do que se perdeu, de histórias, tradições, o reviver dos que já
partiram e participam então de nossas conversas e esperanças; enfim, o
poder que os velhos têm de tornar presentes na família os que se
ausentaram, pois deles ainda ficou alguma coisa em nosso hábito de sorrir,
de andar. Não se deixam para trás essas coisas, como desnecessárias. Esta
força, essa vontade de revivência, arranca do que passou seu caráter
transitório, faz com que entre de modo constitutivo no presente. Para Hegel,
é o passado concentrado no presente que cria a natureza humana por um
processo de contínuo reavivamento
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RESUMO: Este trabalho de interdisciplinaridade, entre as disciplinas de Química e
Línguas Estrangeiras (Francês e Espanhol), teve como tema "xampu". A disciplina de
Química confeccionou o produto e abordou conteúdos sobre polaridade e solubilidade
de compostos orgânicos e inorgânicos e as disciplinas de Línguas Estrangeiras
elaboraram as bulas e os rótulos, abordando os conteúdos por meio do modo
imperativo e do modo subjuntivo ou de expressões impessoais seguidas de verbos no
infinitivo. Os resultados foram impressionantes, ocorrendo uma mobilização muito
grande dos alunos, empenhados em fazer um shampoo o mais perfumado e colorido
possível e com rótulos muito bonitos e criativos. Concluiu-se que trabalhos
interdisciplinares levam o aluno e também o professor a uma visão globalizada,
retirando um pouco da compartimentalização das disciplinas.
PALAVRAS-CHAVES: Interdisciplinaridade; Xampu; Química; Língua Estrangeira.
ABSTRACT: This interdisciplinary work between the subjects of Chemistry and
Foreign Languages (French and Spanish) had asits theme shampoo, where the
subject of Chemistry prepared and addressed contents on polarity and solubility of
organic and inorganic compounds and the subjects of Foreign Languages constructed
the bulls and labels, approaching the contents of writings through the imperative mode
and the subjunctive mode or impersonal expressions followed by verbs in the infinitive.
The results were impressive, with a great mobilization of students in wanting to make
a shampoo as fragrant and colorful as possible and with very beautiful and creative
labels. It was concluded that interdisciplinary work entails in the student and also in the
teacher a globalized view, removing some of the compartmentalization of the
disciplines.
KEYWORDS: Interdisciplinarity; Shampoo; Chemistry; Foreign Language.
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1. INTRODUÇÃO

A interdisciplinaridade é uma maneira de ensinar conteúdos de diferentes
disciplinas, por meio da relação entre elas. Assim, os alunos vão estudar um tema,
mas com objetivos diferentes e com conhecimentos específicos de cada área,
acarretando uma aprendizagem com visão globalizada do tema.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) recomendam a transversalidade
e a interdisciplinaridade. A transversalidade diz respeito à possibilidade da prática
pedagógica ser realizada por meio de questões ligadas à vida real, ou seja, aprender
a realidade com/pela realidade (BRASIL, 1998).
A interdisciplinaridade, por sua vez, pautada na relação entre os vários saberes,
firma-se como a tentativa de se ter uma visão não compartimentalizada, o que é
culturalmente difícil de ser feito no ambiente escolar (BRASIL, 1998).
Na literatura específica, existem alguns trabalhos sobre interdisciplinaridade,
como o de Vazquez et al (2017), que expõe a realização de uma festa junina,

diferenciada por meio de um foco interdisciplinar, com todas as disciplinas da
instituição proporcionando aos alunos o conhecimento um pouco maior sobre a cultura
brasileira e a de outros países.
Cruz et al (2017) também realizaram um trabalho de investigação do meio
ambiente, por meio da interdisciplinaridade, com análises físico-químicas das águas
do lago existente na instituição e com a disciplina de geoprocessamento investigando
o solo.
Já Mendonça et al (2017) produziram um trabalho abordando um dos maiores
acidentes nucleares da história, o acidente de Chernobyl, por meio da
interdisciplinaridade entre Química, Biologia e Artes, o que gerou enorme motivação
dos alunos, com a elaboração de cartazes afixados nas paredes da escola toda e a
culminância com uma peça de teatro explicando o acontecimento, suas causas e
consequências.

Cruz et al (2020), por sua vez, relataram uma experiência, utilizando a
interdisciplinaridade entre Química e Língua Espanhola, como também é feito no
presente trabalho. No entanto, a pesquisa realizada pelos autores foi para despertar
a consciência crítica dos alunos sobre o descarte de óleos vegetais e o seu impacto
no meio ambiente. Cada disciplina apresentou atividades pautadas em diferentes
objetivos, uma fabricava sabão com o óleo usado e a outra discutia questões ligadas
Braz. Journal of Development, Curitiba, v.8, n.1, p. 4741-4747 jan. 2022 ISSN: 2525-8761

20

ao descarte de óleos por meio da leitura crítica de reportagens estrangeiras e

construção de textos.
O trabalho aqui desenvolvido também se baseia na interdisciplinaridade entre
Química e Línguas Estrangeiras, mas com atividades e objetivos distintos, de acordo
com o tema: fabricação de xampu (Química) e construção de bulas e rótulos (Francês
e Espanhol).
O

fato

é

que

o

número

de

pesquisas

realizadas

com

o

tema

"interdisciplinaridade" vem a cada ano aumentando, o que demonstra que o ensino
está deixando de ser executado em forma de “caixinhas” independentes, separadas
em disciplinas compartimentalizadas. Tem adquirido uma visão mais globalizada,
relacionando uma disciplina com a outra e, consequentemente, proporcionando ao
aluno e também ao professor uma concepção de mundo, em que tudo está
relacionado com a universalidade.

2. METODOLOGIA

O trabalho em questão foi realizado entre as disciplinas de Química e de Língua
Estrangeira (Francês e Espanhol) com os alunos pertencentes à segunda série do
Ensino Médio do Colégio Pedro II do Campus Tijuca.
A atividade proposta pela disciplina de Química foi a de elaborar a confecção
de um xampu com essências e corantes, como um experimento para abordar os
conteúdos relacionados à polaridade de moléculas e propriedades de compostos
orgânicos, tais como solubilidade e viscosidade, conteúdos pertencentes à ementa da
segunda série do Ensino Médio do Colégio Pedro II. E cabe aqui destacar que o
experimento proposto, além de estar intrinsicamente relacionado ao conteúdo, foi
administrado de uma maneira lúdica.
As disciplinas de Francês e de Espanhol elaboraram os rótulos dos xampus e
a bula de instruções para seu uso, nas respectivas Línguas. No rótulo, em Língua

francesa ou espanhola, deveria figurar a logomarca, a composição química e a
descrição do produto, de acordo com a escolha dos alunos em relação à essência e
ao corante utilizados para a confecção do xampu na disciplina de Química.
Na bula, o texto continha as instruções que deveriam ser escritas com o
emprego do modo imperativo, do modo subjuntivo ou de expressões impessoais
seguidas de verbos no infinitivo.
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Os conceitos químicos existentes no experimento citado e os gêneros textuais,

bem como as ferramentas linguísticas necessárias para a escrita dos rótulos e das
bulas em Francês e Espanhol, fazem parte do programa da segunda série do Ensino
Médio da referida instituição.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na confecção do xampu, os alunos, ao realizarem o experimento, constataram
a rapidez e/ou a demora que alguns compostos apresentavam para serem
solubilizados, indicando, desta maneira, as suas polaridades semelhantes ou não, na
elaboração do produto.
Puderam observar, também, que a introdução de cloreto de sódio aumentava,
consideravelmente, a viscosidade do xampu, aumento importante, não só pelo efeito
estético, mas também pela diminuição de consumo, porque ficava retido na mão
(figura 1 e 2).
Figura 1. Material utilizado na confecção dos xampus (essências e corantes diversos)
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Na avaliação realizada pela disciplina de Química, feita por meio de um estudo

dirigido que tratava da funcionalidade de cada componente existente no xampu, os
alunos, em sua maioria, conseguiram acertar mais de 70% das questões, mostrando,
desta maneira, um ótimo rendimento. O desempenho tão alto, na avaliação, pode ser
atribuído ao entusiasmo, curiosidade e dedicação, na aula experimental de Química,
com a confecção do xampu bastante individualizada, ou seja, cada aluno pôde fazer
o seu xampu com cor e essência de sua preferência.
Figura 2. Alunos confeccionando o xampu na aula de Química

No que concerne à elaboração dos rótulos, os alunos procuraram relacionar o
xampu produzido, na aula de Química, com a criação de uma marca publicitária em
Língua francesa e espanhola. Perceberam que, ao descreverem o produto,
precisaram utilizar muitos adjetivos para caracterizá-lo. Quanto aos textos das bulas,
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os alunos foram levados a pensar a respeito do procedimento de escrita de textos cujo

objetivo é dar instruções e demonstraram bastante criatividade, capricho e beleza na
execução dos rótulos e do manual para uso do xampu (figura 3).
Figura 3. Etiquetas dos alunos referentes ao trabalho de Francês

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Interdisciplinaridade entre disciplinas das ciências humanas e ciências exatas
é de bastante valia. Mesmo com objetivos tão diferentes, mas com um tema único,
permitem aos alunos uma visão globalizada dos conteúdos, destruindo assim, o
conceito da compartimentalização das disciplinas, que é muito enraizado no nosso
ensino.
Concluímos que trabalhos interdisciplinares e transversais, que a princípio
causam estranheza, tanto para os alunos como para os professores, são de extrema

valia, com enriquecimento da criatividade para os dois lados, aluno/professor, já que
a aprendizagem ocorre de maneira mais lúdica, concreta e internalizada.
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RESUMO: Este trabalho surgiu pelo interesse de envolver as questões ecológicas,
incluindo o público com necessidades especiais, pois remete a uma reflexão sobre a
sensibilização e o sentido mais íntimo de educação ambiental. A deficiência visual não
é barreira para o contato com a natureza e há muitas iniciativas que estimulam a
inclusão, mostrando que as belezas naturais, além de apreciadas com os olhos,
podem ser também percebidas por outros sentidos.Neste trabalhohouve a participação
de docentes e discentes do IFBA, com os alunos cegos e de baixa visão do ICB,
promovendo a troca de experiências sobre questões voltadas para a educação
ambiental.Foi verificado através deste trabalho que a inclusão de pessoas com
deficiência em atividades envolvendo a horta urbana, reciclagem, alimentação
saudável, dentre outras concorre para a formação de um indivíduo com valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes voltadas para a conservação e uso
sustentável do meio ambiente e de uma visão holística sobre os espaços que compõe
a instituição. Desta forma, este trabalho possibilitou germinar futuros agentes
socioambientais com deficiência visual participativo e integrado ao meio ambiente,
pelo qual ele está inserido.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental; Deficientes Visuais; Atividades Lúdicas;
Meio Ambiente.
ABSTRACT: This work arose from the interest of involving ecological issues, including
the public with special needs, as it refers to a reflection on awareness and the most
intimate sense of environmental education. Visual impairment is not a barrier to contact
with nature and there are many initiatives that encourage inclusion, showing that
natural beauty, in addition to being appreciated with the eyes, can also be perceived
by other senses. In this work there was the participation of professors and students of
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the IFBA, with the blind and low vision students of the ICB, promoting the exchange of
experiences on issues related to environmental education. It was verified through this
work that the inclusion of people with disabilities in activities involving the urban
garden, recycling, healthy eating, among others, contributes to the formation of an
individual with social values, knowledge, skills, attitudes focused on the conservation
and sustainable use of the environment and a holistic view of the spaces that make up
the institution. In this way, this work made it possible to germinate future socioenvironmental agents with participatory visual impairment and integrated with the
environment, through which it is inserted.
KEYWORDS: Environmental Education; Visually Impaired; Leisure Activities;
Environment.
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1. INTRODUÇÃO
A questão ambiental é, atualmente, um dos temas considerados estratégicos
nos

compromissos

e

tratados

internacionais

promovidos

por

agências

intergovernamentais. O modelo de desenvolvimento estabelecido a partir da
Revolução Industrial (final do século XVIII) gerou um aumento qualitativo e quantitativo
no processo de destruição da natureza.
Desta forma, tem se verificado a necessidade de levar em conta o “Homem”
como parte integrante, indissociável e modificadora desta “Natureza”. Ou seja,
depende do ambiente e das diversas relações ecológicas que nele ocorrem,
incorporando as dimensões sociais, econômicas, políticas, culturais e históricas que
levaram e levam ao atual contexto ambiental. A EA é uma ação interdisciplinar para
ser trabalhada por todas as idades, comunidades e realidades, considerando-se o
meio ambiente em sua totalidade: o resgate e o surgimento de novos valores sociais
que conduzam a um modo de vida mais consciente e sustentável.
Essa educação deveria preparar o indivíduo, mediante a compreensão dos
principais problemas do mundo contemporâneo, proporcionando-lhe conhecimentos
técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma função produtiva, com
vistas a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente, prestando a devida
atenção aos valores éticos.
O Instituto de Cegos da Bahia (ICB), fundado em 30 de abril de 1933, com o
propósito de acolher deficientes visuais do estado da Bahia. ICB é uma instituição
filantrópica, considerada de utilidade pública a níveis municipal, estadual e federal,
sendo inscrito em vários conselhos.
O ICB nasceu do desejo de amparar cegos de todas as idades que viviam
perambulando pelas ruas, sem nenhuma assistência. Sua primeira sede foi um
casarão localizado na Rua Augusto Guimarães (Barbalho). Por alguns anos, a
instituição funcionou neste local, onde os albergados trabalhavam na confecção de
vassouras visando garantir a sua sobrevivência. A proposta em vigor não trouxe bons
resultados e a diretoria da época iniciou a construção de um novo prédio composto de
acomodações mais amplas e confortáveis. A partir desse momento a entidade passou
a atender somente crianças e adolescentes deficientes visuais dos estados da Bahia
e Sergipe.
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Atualmente, o ICB acolhe cerca de 700 deficientes visuais a partir 0 a 100
anos. O instituto fornece gratuitamente aos deficientes visuais: alimentação, vestuário,
medicamento, material escolar, fardamentos, artigos de higiene, etc.
O ICB e o IFBA firmaram convênio que teve vigência de dois anos com o
objetivo de proporcionar um intercâmbio de conhecimento, troca de informações,
consultoria em gestão e elaboração do planejamento estratégico do ICB. As atividades
previstas incluem um diagnóstico preliminar para entender a organização,
planejamento estratégico, educação ambiental, comunicação organizacional e a
segurança alimentar.
As atividades lúdicas permitem que os educadores descubram as
capacidades intelectuais, motoras, as potencialidades, habilidades e limitações dos
educandos, quando compreendem a sua importância para a aprendizagem e para o
desenvolvimento. A diversão, o jogo e a brincadeira potencializam a descoberta, o
convívio e a interação, o compartilhamento e a formação de conceitos de forma mais
interessante e prazerosa. Por causa desta realidade, o ambiente escolar deve ser um
espaço estimulante e enriquecedor, no qual os alunos sentem prazer em aprender,
conhecer e desvendar o desconhecido por meio do lazer e do entretenimento. Estas
atividades envolvem aspectos relacionados à dimensão emocional, intelectual e social
(Domingues et al, 2010).
As dificuldades encontradas estão relacionadas ao momento em que
enquanto cidadãos pode-se entender que somente através da educação, as
possibilidades de inclusão das pessoas com necessidades especiais podem se
concretizar. Isto pode ocorrer quando a sociedade abrir de forma natural, os espaços
a quem tem alguma limitação física ou psicológica, modificando suas estruturas e
serviços oferecidos, tornando-se a cada dia um lugar onde as pessoas de todos os
tipos e inteligências possam sentir-se a vontade para desenvolver suas habilidades e
aptidões de acordo com suas possibilidades, sendo reconhecidas pelas suas
potencialidades e não discriminadas e excluídas por suas limitações.
Sabemos que a inclusão de um individuo na sociedade depende do patrimônio
cultural que ele recebe. Desta forma, isto faz da educação um pilar fundamental para
o desenvolvimento deste, pois o seu objetivo é adaptar e ajudar no desenvolvimento
das potencialidades, contribuindo na construção da personalidade e caráter de cada
ser humano.
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Em algumas situações, as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência
são discriminadas, sendo consideradas pessoas incapazes de exercer certas
atividades,

ficando

subestimadas

suas

potencialidades

e

habilidades.

O

desenvolvimento de atividades que estimulem a integração desses indivíduos na
sociedade e que associem conhecimentos acadêmicos (teóricos e práticos)com o
cotidiano é de fundamental importância para a melhoria da qualidade de vida e
formação de multiplicadores especiais ou não. Assim, é necessário ampliar o número
de jovens conscientes da importância da preservação do planeta Terra, pelo qual
abriga uma população que aumenta em uma escala cada vez mais ascendente.
Atividades com horta vertical sensorial é uma atividade que pode ter um papel
importante na inclusão social do DV (deficiente visual), no estímulo ao conhecimento
sobre biologia vegetal e no melhor conhecimento sobre alimentação humana e valores
nutritivos dos alimentos.
Horta Orgânica é um projeto que pretende difundir a técnica de cultivo
orgânico em regiões urbanas onde há pouco espaço disponível para manutenção de
hortas convencionais, sendo necessário o aproveitamento do espaço vertical.
A conscientização dos deficientes visuais quanto aos benefícios à saúde
humana pelas hortaliças, pelo seu manuseio, preparo, consumo, valor nutricional,
contribuirá significativamente para uma melhor qualidade de vida para o próprio DV,
bem como de seus amigos, familiares e a comunidade ao seu redor.
A atividade surgiu com o intuito de possibilitar aos alunos um melhor
entendimento sobre a importância da horta vertical, sendo um bem sustentável que
procura ocupar da melhor maneira o espaço físico, materiais orgânicos e qualidade
de vida. Segundo HEFLER (2010), pode-se considerar a escola como um ambiente
que auxilia na construção de conhecimento e ao mesmo tempo atua como entidade
que resgata culturas e dissemina a consciência ambiental. Desta forma, passa a ser
o ambiente ideal para a aplicação desta prática.
A motivação do trabalho no ICB (Instituto de Cegos da Bahia) foi desenvolver
uma atividade sustentável e criativa, visando à preservação do meio ambiente
utilizando garrafas pet que seriam descartadas no lixo, sem destino certo, fazendo
com que diminuísse a quantidade de resíduos sólidos lançados na cidade nos rios e
mares, proporcionado uma melhor qualidade de vida.
Os objetivos de se trabalhar com horta vertical com deficientes visuais inclui
o desenvolvimento e aprimoramento da capacidade sensorial através do plantio de
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hortaliças, explicando todos os seus valores nutricionais, cultivo, consumo, visando, o
bem estar e levando todo este aprendizado para as casas.
O ICB (Instituto de Cegos da Bahia) foi o local escolhido, pois, é um espaço
escolar em que os alunos já estão inseridos com uma fácil acessibilidade e pelo fato
de que ali estão presentes as mais variadas opiniões, cultural, social e ambiental. No
momento em que se atingi os alunos com uma nova maneira de ver as oportunidades,
pode-se aproximar os seus responsáveis, já que eles poderão transmitir a seus
familiares tudo aquilo que aprenderam.

2. DESENVOLVIMENTO
O presente trabalho foi realizado no ICB (instituto de Cegos da Bahia),
localizado na Rua São José de Baixo, nº 55 – Barbalho, em 2017.
Foram efetuados estudos, já que trabalhar com deficientes visuais requer preparação
e adaptações das aulas.
Foi realizada uma pesquisa com o objetivo de coletar e separar materiais que
auxiliarão na exposição do tema “O homem e o meio ambiente”, durante a Oficina 01
do Curso Teórico de Educação Socioambiental – 40h/atividades, inserido na
metodologia do Projeto Lúmen: meio ambiente e cidadania o IFBA.
Verificou-se que o meio ambiente, ou simplesmente ambiente, é tudo aquilo
que rodeia os seres vivos, tudo o que se pode perceber ao redor de um determinado
ser; são todas as realidades físicas que o cerca. Assim, o globo terrestre é formado
por uma grande quantidade de meios ambientes, onde todos os seres vivos coexistem
(Andrade, 2000).
O ser humano se diferencia das outras espécies em sua relação com o meio
ambiente, já que utiliza dos recursos naturais não apenas para sua sobrevivência,
mas também é um agente significante na modificação do seu habitat natural para
diversas outras finalidades. A utilização dos bens primários, oferecidos pela natureza,
é utilizada pelo homem para produção em massa de objetos que não são inerentes à
sobrevivência como, por exemplo, produtos da seção de lazer, equipamentos
utilizados em processos técnico-científicos e, além desses, quaisquer outros bens de
consumo que corroboram que são tidos como fúteis e corroboram para a problemática
do acúmulo de resíduos sólidos.
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Outro fator que marca a relação do homem contemporâneo com todos os meios
ambientes do globo terrestre, é o fato de que a relação do homem com o ambiente é
vista e tratada de maneira fragmentada – o homem está fora do meio, é externo a ele,
cabendo-lhe o papel de fiscalizador, usuário e controlador. Tal fato revela uma
concepção positivista de meio ambiente, em que o homem teria uma natureza e
sobrevivência diferentes da do resto do universo. Daí decorre a hipótese de que as
questões ambientais se agravam ou não avançam justamente por não haver um
movimento no sentido de mudar essa concepção. Tal mudança implicaria ver a
relação do homem com o ambiente dentro de uma concepção filosófica complexa, em
que o homem constitui o ambiente ao mesmo tempo em que é constituído por ele.
Logo, compõe um sistema uno, em que todo e partes se influenciam, em uma relação
mútua (Currie, 1998).
Os padrões de produção e consumo da sociedade atual trazem diversas
problemáticas para o meio ambiente. Se todos os seres humanos consumissem como
os norte-americanos, precisaríamos de quatro planetas em termos de recursos
naturais. Realizando um enfoque no cenário atual do Brasil, é possível visualizar que
o país anda assustadoramente na mesma direção dos Estados Unidos, tanto nos
padrões de produção e consumo, como nos impactos negativos decorrentes deles:
alto índice de endividamento, consumismo visto como lazer, hábitos alimentares
excessivos, que acarretam em epidemias como obesidade infantil, hipertensão,
stress. Fora os impactos socioambientais como devastação e desmatamento,
poluição, exploração de mão de obra barata, dentre outras mazelas (DIAS, 1992;
EFFTING, 2011, EHLERS, 1996; METAL, 2000; SOUZA, 2011).
Nas etapas preliminares do projeto foi realizado um diagnóstico a partir de
diálogos acerca das demandas sobre atividades ligadas à educação com os alunos e
com os profissionais responsáveis pela gestão e o ensino. Também, ocorreu a
elaboração de questionários para conhecer o perfil dos alunos que participaram das
oficinas, os quais foram aplicados durante a fase das entrevistas e no final da
execução das oficinas, mesmo verbalmente. Após a introdução das aulas teóricas,
procedeu-se com as aulas práticas, nas quais os próprios alunos prepararam os
materiais destinados a futura horta.
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2.1 Questionário

O levantamento teve início com uma aplicação de um questionário de
diagnóstico individual com 10 questões, constando o perfil de cada aluno, como: nome
completo, idade, escolaridade, bairro onde mora, se tem conhecimento sobre as
hortaliças, se tem hábito de consumo, tem vontade de plantar, compostagem,
sustentabilidade, medo de alguma coisa, sonhos para o futuro e se pretende adotar
esta pratica em casa.
A média de idade foi de 18 anos, com equilíbrio entre os sexos e com o ensino
fundamental. A maioria respondeu que consome hortaliças diariamente, sabe dos
benefícios gerais das mesmas à saúde humana, porém, a variedade de consumo é
pequena (Figura 01).
Figura 01. Fotografia do primeiro encontro da atividade no ICB

Fonte: Profa. Luciana – ICB-2017.

2.2 Realizações das aulas teórico-práticas

Foram apresentados os professores, bolsista e voluntário aos alunos para que
o conteúdo das aulas se fizesse de forma mais acessível. Este entrosamento foi feito
por meio de apresentação em sala de aula com os alunos, reuniões com a direção da
instituição e visitas ao diversos setores e dependências do ICB para saber qual seria
o melhor local para aplicação das aulas teóricas-práticas.
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Durante as fases de desenvolvimento das oficinas foram realizadas pequenas
sementeiras e preparo com materiais recicláveis para o desenvolvimento das mudas.
Nessa etapa, os alunos conheceram as hortaliças explorando suas habilidades
cognitivas e melhorado seus conhecimentos em relação as necessidades de
alimentos saudáveis na vida do ser humano.
Nas primeiras aulas teóricas foram feitas o teste sensorial com algumas
hortaliças folhosas como, acelga, rúcula, couve, hortelã grosso e alface. Nessa
apresentação os alunos puderam descobrir através do tato e olfato suas diferentes
texturas. Foi abordada a importância das hortaliças para a alimentação como também
seus nutrientes, vitaminas e sais minerais.
O tema do encontro seguinte foram as condimentares, que é muito utilizado no
tempero doméstico e foi realizado o teste sensorial com as amostras de salsa, coentro
e hortelã miúdo. Os alunos conseguiram identificar algumas delas pelo seu forte
aroma e houve uma breve explicação sobre suas características, valores nutricionais
e funções terapêuticas dando como exemplo o hortelã.
Neste dia de aula foram apresentadas as hortaliças tuberosas, tubérculos e
bulbos que tem como características se desenvolverem nas raízes e caule. Esta
apresentação foi de muita dinâmica e descontração entre os alunos, pois eles
continuaram a aplicação do teste sensorial com as amostras de cebola, cenoura,
beterraba, batata-doce, batata inglesa e alho dando ênfase à variabilidade existente
em termos de tamanho e formato.
O último tema das aulas teóricas foram às hortaliças-fruto, pelos quais teve
como amostras a abobora, o quiabo, o tomate, o chuchu e o pimentão. Os alunos ali
presente ficaram surpresos por não conhecerem essas hortaliças como fruto, houve
muitas dúvidas que foram esclarecidas em sala. Também nesta aula buscaram-se
trabalhos utilizando o tato como principal instrumento.
Na primeira aula prática iniciou-se com a apresentação dos seguintes materiais:
garrafas pets de dois litros (vazias e limpas), tesoura, estilete, luvas, avental e
ferramentas para o plantio. Houve demonstrações de corte de garrafas pet´s e logo
em seguida, os alunos presentes iniciou o corte todos da mesma forma de modo a
configurar uma abertura por onde a planta irá desenvolver. O fundo de todas as
garrafas possuía uma abertura, que permitia a saída do excesso de água na terra. No
segundo encontro prático, um dos alunos já havia demonstrado habilidade no corte
das garrafas pet´s, de modo que, passou a monitorar os demais com mais
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dificuldades. Teve bastante motivação e empenho dos alunos. Foi explicado passo a
passo, desde a escolha das hortaliças, quanto à quantidade de terra necessária para
a semeadura e o tipo de corte das garrafas pet que seria utilizado para esse plantio.
Foram também semeadas e regadas algumas espécies como: coentro e salsa
(Figuras 02 a 07).
Após as experiências preliminares, os alunos deram continuidade aos trabalhos
de semeadura com: alface, morango e tomate. Foram esclarecidas todas as dúvidas
mais comuns entre os alunos e após alguns dias começaram a germinar o coentro,
todos eles fizeram o toque sensorial e ficaram muito felizes e realizados. Também foi
passada uma atividade para casa, onde os alunos puderam fazer sua própria horta
vertical, dando como base as atividades realizadas no instituto. Vale ressaltar que um
dos alunos conseguiu realizar bem sua tarefa e ficou muito feliz pelo seu desempenho.
Houveram mudanças significativas de como o local onde eram realizados os
encontros semanais. Foram efetuadas previsões de como as hortaliças poderiam
alcançar nossas expectativas no seu desenvolvimento por se tratar de um local de
pouca luminosidade. Foi observada que a germinação das plantas não estava
alcançando um bom desenvolvimento no espaço utilizado. Desta forma, passou-se a
procurar um local que pudesse melhorar o seu crescimento.
Após várias tentativas, o terraço do ICB para as aulas práticas foi o melhor local
para o desenvolvimento das atividades.
Foram muitas as dificuldades encontradas e após algumas reuniões com a
direção do instituto foi sugerido o jardim que fica na parte térrea do instituto. No
entanto, precisariam de várias ações tais como: limpeza do espaço, colocação de tela
para evitar a presença de roedores e melhorasse a acessibilidade para não prejudicar
as atividades em andamento. Ficou definido que as demais aulas práticas passassem
para a quadra onde teria mais espaço e luminosidade. Com o passar dos dias o
coentro, salsa e alface passaram a ter resultados satisfatórios tendo um bom
desenvolvimento. As demais etapas incluíram o preparo das garrafas. Nestas garrafas
foram feitos dois pequenos furos nas partes superior das garrafas para que elas
pudessem ser fixadas com corda e penduradas na parede de forma que elas
apresentassem uma simetria.
Os itens abordados favorecem o compartilhamento da prática com a utilização
de itens do cotidiano como a garrafa PET, respeitando os direitos de cidadania. Assim,
pode-se incentivar, mesmo com os deficientes visuais, a modificação de hábitos
35

enraizados no costume sócio- econômico, repercutindo positivamente no meio
ambiental. Deste modo, espera-se que uma das consequências da disseminação de
conhecimentos sobre alimentação e produção orgânica dentre outras, seja mostrar a
necessidade de gerar cidadãos conscientes do papel como consumidores
participativos, críticos e autônomos em dada sociedade.
Figura 02. Fotografia durante as atividades no ICB

Fonte: Walter Junior – IFBA – Outubro-2017
Figura 03. Fotografia mostrando atividades com garrafas PET no ICB

Fonte: Adilson Xavier – IFBA – Novembro-2017.
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Figura 04. Fotografia durante as atividades no ICB

Fonte: Joseina M Tavares/ Emília Conceição – IFBA – Novembro-2017
Figura 05. Fotografia, mostrando como cortar as garrafas PET no ICB

Fonte: Walter Junior – IFBA – Novembro-2017.
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Figura 06. Fotografia, mostrando aula com a abordagem na Alimentação natural

Fonte: Luciana – ICB – Novembro-2017
Figura 07- Fotografia, mostrando a importância de uma alimentação vegetariana

Fonte: Luciana – ICB – Novembro-2017.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do trabalho lúdico com os alunos cegos e de baixa visão ter sido com
uma duração apenas de um semestre, verificou-se um grande potencial para o
desenvolvimento das atividades, principalmente envolvendo a horta sensorial e
vertical. Isso porque todos participaram e desempenharam de forma satisfatória os
trabalhos prático-teóricos, demonstrando assim interesse e prazer em aprender sobre
as hortaliças. A grande participação dos alunos foi de fundamental importância para
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que a conclusão desse trabalho obtivesse resultados satisfatórios no desenvolvimento
sensorial, na saúde, na alimentação e nos seus valores nutricionais.
Esse projeto de extensão trouxe grandes benefícios a todos, principalmente
para os deficientes visuais, já que estimulou e envolveu não só os familiares, como
também a comunidade. Isso servirá como primeiro passo para que eles possam dar
continuidade às informações adquiridas sobre a necessidade de cuidar do meio onde
se vive. Fica como aspecto positivo, o aprendizado sobre como construir uma horta
sensorial e vertical, os conhecimentos adquiridos sobre as hortaliças, a semeadura e
sobre

o

cultivo.

Também,

este

trabalho

possibilitou

abordar

sobre

a

imprescindibilidade do consumo consciente e sustentável, da alimentação saudável e
da reciclagem, já que são imprescindíveis para a geração de uma sociedade, onde a
preservação do meio ambiente seja prioridade. Desta forma, pode-se conscientizar da
necessidade da utilização de diversas alternativas sustentáveis, pelos quais poderão
ocasionar a melhoria e à qualidade de vida de todos e contribuir para a
sustentabilidade dentro e fora da instituição.
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RESUMO: Este artigo faz uma análise e reflexão das dinâmicas micro-políticas numa
escola e na sua Associação de Estudantes. O objetivo da investigação resume-se em:
i) compreender o plano das orientações para a ação e a ação da Associação de
Estudantes da escola Ómega; ii) analisar a participação dos estudantes, e iii)
compreender as relações micro-políticas existentes na Associação dos Estudantes.
Os resultados direcionam-se no sentido em que a Associação, apesar de inscrita no
organograma da Escola, não detém um organograma próprio e, as relações entre os
seus membros pautadas por uma certa informalidade, mas que ao mesmo tempo
funciona como uma anarquia organizada onde os seus membros reconhecem os seus
papéis e funções. Os dados da observação, entrevistas e conversas informais,
apontam para um poder de influência muito grande por parte de alguns professores,
que aproveitam algumas zonas de incerteza da Associação para liderarem o processo
de tomada de decisões dos estudantes. Os estudantes da Associação consideram,
nos seus discursos, os professores como “conselheiros”. No entanto, observa-se que
o papel destes professores vai mais além do que o mero conselho e representam
atores centrais do processo decisório da própria Associação, secundarizando os
poderes formais dos estudantes da Associação.
PALAVRAS-CHAVE: Juventude; Escola; Associativismo.
ABSTRACT: This article analyzes and reflects on micro-political dynamics in a school
and its Student Association. The objective of the investigation is summarized in: i) to
understand the plan of guidelines for action and action of the Student Association of
the Omega school; ii) analyze student participation, and iii) understand the micropolitical relationships that exist in the Student Association. The results point towards
the fact that the Association, despite being inscribed in the School's organizational
chart, does not have its own organizational chart and the relations between its
members are guided by a certain informality but which at the same time functions as
an organized anarchy where the its members recognize their roles and functions. The
observation data, interviews and informal conversations point to a very great power of
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influence on the part of some teachers, who take advantage of some uncertainty zones
in the Association to lead the students' decision-making process. The Association's
students consider, in their speeches, the teachers as “advisers”. However, it is
observed that the role of these professors goes beyond mere advice and represent
central actors in the decision-making process of the Association itself, giving second
place to the formal powers of the Association's students.
KEYWORDS: Youth,;School; Associativism.
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1. INTRODUÇÃO

Todo e qualquer estudo tem a sua razão de existir, razão pela qual nos
propusemos em estudar de forma pormenorizada a Associação de Estudantes (AE),
isto é compreender o modo de atuação dentro da Instituição, bem como analisar a
relação existente entre os seus membros, os órgãos de gestão da escola e os
professores. Com o exposto, podemos perceber que a falta de transparência na
resolução de problemas dentro da organização, vem a ser um fator determinante para
uma possível “anarquia”. Desta feita, verifica-se que a ambiguidade vem a ser um fator
determinante dentro da Associação em estudo, pelo facto de estarem envolvidos
dentro da Associação de Estudantes, professores e a Direção da Escola de uma forma
geral.
O nosso estudo, tem como objetivo principal: compreender o plano das
orientações para a ação e a ação da Associação de Estudantes da escola Ómega;
analisar a participação dos estudantes, e compreender as relações micro - políticas

existentes na associação dos estudantes. Está estruturado da seguinte forma: um
resumo, o qual poderá elucidar o leitor a ter uma noção geral do tema em abordagem,
um breve enquadramento da sociologia das organizações, alguns dos modelos
organizacionais (Burocrático, Político e da Ambiguidade), a parte metodológica e as
considerações finais.

1.1 Breve enquadramento sobre a sociologia das organizações

Do ponto de vista organizacional, toda a sociedade tem uma estrutura social e
cada comunidade dentro de uma sociedade, pode ser caraterizada por esta dimensão
de organização social, assim como pode cada grupo dentro de uma comunidade. Nesta
linhagem de ideias, percebe-se que os homens dentro da sociedade são guiados por
uma conduta que regula seus direitos e deveres sendo o Estado o principal agente

regulador. É nesta vertente que os autores Blau & Scott (1977) afirmam que
Os standards sociais que prevalecem e a estrutura das relações sociais
servem para organizar a conduta humana dentro da coletividade. Na medida
em que as pessoas preenchem mais ou menos, com sucesso as expetativas
de seu próximo, na medida em que o grau desse sucesso, por sua vez,
influencia suas relações com os outros e suas condições também afetam
suas inclinações para aderir a normas sociais e suas chances de atingir
objetivos valiosos, seus padrões de comportamentos se tornam socialmente
organizados (p.17)
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Assim, as organizações sociais, aparecem “sempre que os seres

humanos vivem juntos” (Blau & Scott, 1977, p.17).
Desta feita, a diversidade é um fator preponderante nas organizações, pelo
facto de fazer referência clara a identidade. Para tal, é de salientar que o estudo da
sociologia desempenha um papel essencial a nível social.
Para tal, abordaremos a sociologia das organizações afirmando que, é
necessário que dentro das organizações todos se empenhem para que haja
desenvolvimento; se assim não acontecer, cai-se na ideia defendida por Bernoux, (s.d.
p.19) em que “toda a ‘preguiça’ é de facto relativa às normas de comportamento do
grupo. É preciso por isso explicar não a travagem individual, mas a norma de travagem
estabelecida pelo grupo”.
A compreensão da motivação como elemento fundamental para o bom
desempenho e alcance dos objetivos na organização, é determinante para o evoluir da
mesma, como afirma Canepa (2021) que
a participação (…) nas organizações educativas constitui um pressuposto
decisivo e um fortalecimento das mesmas, uma vez que favorece a
competência cívica e a política, conceitos que se referem à capacidade do
indivíduo de influenciar o processo decisório (p.64699).

Deste modo e tendo em consideração as lideranças e gestão implementadas
nas organizações, Tumbula, argumenta que “tudo se joga a partir do paradigma
administrativo que colocamos no centro da organização. Se for o mundo - dos sistemas a determinar o mundo - da- vida, obviamente teremos políticas de liderança
mais burocratas, ditadas do exterior, do estilo de Estado Educador” (Tumbula, 2012,
p.77). De outra forma, “se pelo contrário, o mundo - da - vida ocupar o centro, isto
significa para a organização, mais autonomia e mais auto - governo, o que permite
organizar a vida da instituição através de referenciais culturais próprios, de valores, de
objetivos coerentes e adequados à realidade de todos os intervenientes na ação”
(Tumbula, 2012, p.77).
Contudo, acredita-se que a qualidade de uma escola tem relação direta com

habilidade dos seus gestores e colaboradores, como afirmam Hees e Pimentel (2021)
que “quanto melhores e mais bem preparadas forem às pessoas que compõe o time da
organização, melhores serão os relacionamentos e as trocas, tornando elevados os
padrões dos serviços prestados” (p.47811).
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2. MODELOS DE ANÁLISE ORGANIZACIONAL

O estudo dos modelos e das diferentes imagens organizacionais nesta
investigação serão importantes na medida em que nos fornecem instrumentos para
analisar a escola como organização, a partir de diferentes pontos de vista. Do conjunto
de modelos contemplados na literatura, como já referido, destacaremos o modelo
burocrático, político e o modelo da ambiguidade por serem essenciais no estudo das
organizações.

2.1 Modelo burocrático

Há muito tempo que pensar em fenómeno burocrático, é pensar em Weber,
pelo facto de ser o maior percursor nesta área que muito influenciou outros autores a
interessarem-se no seu estudo, criticando e até mesmo prosseguindo com suas
ideias. É nesta ótica que destacaremos em primeiro lugar weber e posteriormente

outros.
No que tange a caraterização da burocracia, Weber as identificou esclarecendo
que no processo burocrático,
A organização dos cargos obedece ao princípio da hierarquia: cada cargo
inferior está sob o controlo e supervisão do superior. As normas que regulam
o exercício de um cargo podem ser regras técnicas ou normas. Em ambos os
casos, se sua aplicação pretende ser plenamente racional, torna-se
imprescindível a especialização. No tipo racional é questão de princípio que
os membros do quadro administrativo devam estar completamente
separados da propriedade dos meios de produção e administração.
Funcionários, empregados, trabalhadores vinculados ao quadro
administrativos não fazem seus os meios materiais de produção e
administração. No tipo racional, há também completa ausência de apreciação
do cargo pelo ocupante. Onde existem “direitos” ao cargo – como no caso
dos juízes e, atualmente no de uma crescente proporção de funcionários e
mesmo trabalhadores. Atos administrativos, decisões, normas, são
formulados e registrados em documentos, mesmo nos casos em que a
discussão oral é a regra ou mesmo prescrita. A autoridade legal pode ser
exercida dentro de uma ampla variedade de formas diferentes (Weber, 1971,
p.17).

Especificando claramente o tipo de autoridade legal, Weber vai mais além e faz
referência ao mesmo como sendo “o tipo mais puro de exercício que emprega um
quadro administrativo burocrático”. Para este tipo de autoridade, “somente o chefe
supremo da organização ocupa sua posição de autoridade em virtude da apropriação,
eleito ou designação para a sucessão. Mas mesmo assim, sua autoridade consiste
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num âmbito de competência legal”. É nesta vertente que o autor faz referência

alegando que o conjunto do quadro administrativo subordinado à autoridade suprema
é formado, no tipo mais puro, de funcionários nomeados que atuam conforme os
seguintes critérios:
- São individualmente livres e sujeitos à autoridade apenas no que diz respeito
a suas obrigações oficiais;
- Estão organizados numa hierarquia de cargos claramente definida;
- Cada cargo possui uma esfera de competência, no sentido legal, claramente
determinada;
- O cargo é preenchido mediante uma livre relação contratual. Assim, em
princípio, há livre seleção;
- Os candidatos são selecionados na base de qualificações técnicas;
- São remunerados com salários fixos em dinheiro, na maioria das vezes com
direitos a pensões. Somente em determinadas circunstâncias a autoridade
empregadora, especialmente nas organizações privadas tem direito de rescindir o

contrato. Mas o funcionário é sempre livre para demitir-se. A escala salarial é
inicialmente graduada de acordo com o nível hierárquico; além deste critério, a
responsabilidade do cargo e as exigências do status social do ocupante podem ser
levadas em conta;
- O cargo é considerado como a única ou, pelo menos principal ocupação do
funcionário;
- O cargo estabelece os fundamentos de uma categoria. Existe um sistema de
“promoção” baseado na antiguidade, no merecimento ou em ambos. A promoção
depende do julgamento dos superiores;
- O funcionário trabalha inteiramente desligado da propriedade dos meios de
administração e não se apropria do cargo;
- Está sujeito a uma rigorosa e sistemática disciplina e controle no desempenho
do cargo (Weber, 1971, pp.19-20).

Esta administração referenciada, apresenta suas atividades como se fossem
superiores a pessoa humana, pelo facto de pôr em destaque em primeiro lugar as
funções e como cada um deve desempenhá-las.
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2.2 O Modelo político

O modelo político, apresenta um enquadramento teórico bem diferente do
modelo burocrático, como aponta Silva (2004, p. 232) ao referir acerca do modelo
político, “embora reconhecendo a existência de uma estrutura, de autoridade,
considera que esta é apenas uma das bases de poder dentro da organização, e não
necessariamente a mais importante”. Deste modo, ao contrário da abordagem
democrática que tem como foco principal a cooperação, “o modelo político põe em
realce o carácter endémico do conflito e considera como que o líder pode retirar o seu
prestígio da defesa de interesses particulares e por se concentrar na totalidade do
sistema” (Silva, 2004, p. 232). A estrutura organizacional apoiando-se na teoria
política, salienta que a mesma, “não se apresenta como estável nem está concebida
para satisfazer os critérios de eficácia organizacional, refletindo antes em cada
momento, os interesses dominantes” (p.232).
Já na perspetiva de Costa (1996, p.73) ao abordar em prol dos modelos

políticos de organização, sustenta que os mesmos “afirmam-se a partir de um conjunto
de indicadores que os defensores deste modelo organizacional apontam como
caraterizadores da organização escolar”. Deste modo, destaca
A escola como um sistema político em miniatura, cujo funcionamento é
análogo ao das situações políticas existentes nos contextos macrossociais;
os estabelecimentos de ensino são compostos por uma pluralidade e
heterogeneidade de indivíduos e de grupos que dispõem de objetivos
próprios, poderes e influências diversas e posicionamentos hierárquicos
diferenciados; a vida escolar desenrola-se com base na conflitualidade de
interesses e na consequente luta pelo poder; Os interesses (de origem
individual ou grupal) situam-se quer no interior da própria escola, quer no seu
exterior e influenciam toda a atividade organizacional; as decisões escolares,
tendo na base a capacidade de poder e de influência dos diversos indivíduos
e grupos desenrolam-se e obtêm-se, basicamente, a partir de processo de
negociação; Interesses, conflito, poder e negociação são palavras - chave no
discurso utilizado por esta abordagem organizacional (Costa, 1996, p.73).

Visto que o tema em destaque faz referência aos jogos de poderes é de
tamanha importância a passagem a seguir abordada por Carvalho (2006)
Se, por um lado, o conflito pode construir uma porta fechada ao entendimento
entre indivíduos e grupos, por outro lado, funciona como um ‘monitor’ do jogo
de poder entre as partes, que medem forças reforçando a interação,
desafiando-se na procura de soluções alternativas e estimulando a resolução
de problemas pela descoberta de novas informações e de factos relevantes
para a negociação (p. 31).
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Nesta ótica foram efetuadas várias análises para melhor compreensão dos

modelos políticos. Para tal, é importante perceber que dentro do modelo político,
existe uma grande relação de forma sistemática entre os conceitos de interesse,
conflito, mudança, poder, estratégia e táticas.

2.3 Modelo da ambiguidade
Na perspetiva de Torrinha (1998), a ambiguidade, é “a qualidade ou estado do
que é ambíguo, ou seja, aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado”.
No entender de Bush, (2003, p.134) “os modelos ambíguos incluem todos os
pontos de vista que enfatizam incertezas, imprevisibilidades e dúvidas nas
organizações, no entanto, não constituem ainda um conjunto coerente de conceitos
na análise organizacional”. Os seus pressupostos básicos difundiram-se sobretudo a
partir de algumas metáforas bem conhecidas: garbage cans; organized anarchies;
loosely coupled systems. A partir destas metáforas é possível identificar os elementos

centrais desta perspetiva que agrega as abordagens que realçam a incerteza e
imprevisibilidade nas organizações. A ênfase está na instabilidade e complexidade da
vida institucional.
Estas teorias, segundo Bush (2003, p.134), afirmam que “os objetivos
organizativos são problemáticos e que as instituições experimentam dificuldades em
ordenar as suas prioridades. A ambiguidade é uma característica que prevalece nas
organizações complexas, tais como as escolas e as universidades”.
Para o autor, os modelos ambíguos apresentam suas particularidades,
assumem que a turbulência e a imprevisibilidade são características dominantes das
organizações. “Não há claridade sobre os objetivos das instituições e seus processos
não são propriamente compreendidos. A participação em volta do ambiente político é
um fluxo de membros que optam pelas decisões e oportunidades” (p.134).
Assim, mais adiante o autor afirma que os modelos ambíguos apresentam as

seguintes caraterísticas: em “primeiro lugar, carência na claridade relativa aos
objetivos da organização. Muitas instituições são criadas, mas têm objetivos
inconsistentes e pouco esclarecedores” (Bush, 2003, p.134); também, mais adiante
destaca em segundo lugar que, os modelos ambíguos “assumem que as organizações
apresentam uma tecnologia problemática, pelo que, os seus processos não são
compreendidos adequadamente”. E nesta base percebe-se que “as instituições não
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são claras na forma como as expetativas emergem das suas atividades, isto é, nem

sempre é certo, por parte das organizações de serviços, qual a necessária tecnologia
fornecida aos clientes onde a tecnologia de modo a que as suas necessidades sejam
satisfeitas” (Bush, 2003, p.134). Assim tal acontece com a organização escolar,
quando a educação não é clara na forma como os estudantes adquirem os
conhecimentos e habilidades pelo que o processo de ensino, concentrando-se
dúvidas e incertezas. É nesta perspetiva que o autor vai mais além referenciando Bell
(1980, p.188) que em suas investigações afirma que a ambiguidade se difunde nas
funções centrais da escola:
Os professores não têm certeza acerca da maneira que eles querem que os
estudantes aprendam, acerca de que coisa têm de aprender e como, porque
sobre todas as coisas a aprendizagem toma lugar. O processo de ensino é
compreendido inadequadamente e, portanto, os alunos não podem aprender
de maneira efetiva com as tecnologias básicas disponíveis nas escolas, isto
é, nem sempre é compreendido devido a que seus propósitos são somente
pouco reconhecidos (…) desde a tecnologia utilizada o processo de ensino
aprendizagem é inseguro e se enfoca em ambiguidade (Bush, 2003, p.136).

Em terceiro lugar, os teoristas ambíguos dizem que as organizações
caraterizam-se pela “carência de fragmentação”. Neste caso, normalmente as
instituições estão divididas em grupo que têm coerência interna, assente em valores
comuns e objetivos. Os nexos entre os grupos são mais ténues e imprevisíveis (Bush,
2003, p.136).

3. NOTA METODOLÓGICA

Durante a investigação, foram realizadas seis (6) entrevistas aos professores e
três (3) aos alunos, com o objetivo de constatar o nível de conhecimento e de
participação dos mesmos na Associação de Estudantes, porque durante a
observação, verificou-se um certo desconhecimento do funcionamento da Associação
de Estudantes (AE), tanto por parte dos membros que a compõem, dos alunos, bem
como os professores; observamos também que a Direção da Associação está

composta por alguns professores intitulados de “conselheiros”, a mesma AE não
possui um Estatuto na qual os alunos possam se orientar para o exercício das suas
funções, a AE é composta por um presidente e seus membros, mas que as decisões
e algumas propostas são efetuadas e aprovadas pelo professor intitulado
“conselheiro” e posteriormente estas decisões são também aprovadas ou reprovadas
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pelos membros superiores da escola (Diretor e Subdiretores). Ainda segundo as

conversas informais obtidas pelos alunos, o Professor “conselheiro” e o que também
constatamos, é que durante o meado de um mandato fez-se novas eleições e as
razões apresentadas, deveu-se ao facto de falta de transparência do anterior
presidente da AE, a Direção da Escola achou melhor terminar com aquele mandato e
convocar novas eleições, esta que foi encabeçada pelo Professor “conselheiro”.
Pelas conversas informais que tivemos com os estudantes, mostraram um
enorme desconhecimento do seu verdadeiro papel dentro da AE, razão pela qual tanto
a intervenção dos professores como dos órgãos de gestão da escola é tida como
normal. Mas também mostram um descontentamento por alguma intervenção dos
mesmos órgãos de gestão da escola, quando se referiam a questão dos valores
monetários. Esta investigação, permitiu-nos obter uma visão geral acerca do
funcionamento e atuação da Associação de Estudantes da Escola em questão.

4.

UMA

ASSOCIAÇÃO

DE

ESTUDANTES

À

LUZ

DOS

MODELOS

ORGANIZACIONAIS

A Escola Ómega é pública, criada em 1994 e localiza-se na Província do
Cunene, Município do Okwanhama, comuna de Ondjiva, O Cunene é uma província
situada a sul de Angola, faz fronteira com a província da Huíla, ao norte, com a
República da Namíbia, ao sul, com a província do Cuando-Cubango, ao leste, e com
a província do Namibe, ao oeste, como visualizamos no mapa de Angola que
reproduzimos abaixo:
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Figura 1. Mapa de Angola

Fonte: INEA (2014)
Figura 2. Cartograma- Municípios, Comunas e localidades do Cunene, 2014

Fonte: INEA (2014).
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O Cunene, é uma província caraterizada por uma população que tem como

principal atividade a pastorícia e a agricultura de subsistência, é disso que depende a
sua economia. Tendo por base o resultado do Inquérito de Cobertura do Censo 2014
efetuado no País neste caso, concretamente na província do Cunene, chegou-se a
conclusão de que:
“Os resultados definitivos do Censo 2014, mostram que em 16 de maio de 2014,
a população residente do Cunene era de 990 087 habitantes, dos quais 462 056 do
sexo masculino (47% da população total residente) e 528 031 do sexo feminino (53%
da população total residente)”. Desta feita, verificou-se que, o índice de masculinidade
(rácio homens/mulheres) é cerca de 88, o que significa que existem 88 homens para
cada 100 mulheres. Os municípios de Ombadja e do Cuvelai, apresentam o índice de
masculinidade mais baixo, onde existem 86 homens por cada 100 mulheres, e no
extremo oposto encontra-se o município de Namacunde com cerca de 94 homens por
cada 100 mulheres. O município mais habitado é o Cuanhama, com 374 529 de
residentes. Enquanto que o menos habitado é o do Curoca com 41 087 pessoas. No

que tange a proporção da população com 0-14 anos é de 48% e a de idosos (65 ou
mais anos) é de 4%. A idade média da população é de 21 anos. Constatou-se que
entre a população com 18-24 anos, 4% completou o II ciclo do ensino secundário e
cerca de 1% entre a população com 24 ou mais anos, concluiu o ensino superior.
Relativamente ao mercado de trabalho, concluiu-se que apenas concentra 30% da
população com 15 ou mais anos, sendo que as atividades do sector primário
(Agricultura e Pesca) concentram 64%, as do setor secundário (Indústria, Construção
e Energia) concentram 4% e as do setor terciário (Serviços) 18%. Entretanto 15% não
declarou a sua atividade económica.
De acordo o estudo realizado, observou-se que o número médio de pessoas
por agregado familiar é de 5,3. A maioria dos agregados familiares são chefiados por
homens (50,1%), enquanto que as mulheres chefiam 49,5% dos agregados familiares
e que o número de unidades habitacionais é de 187 352. Cerca de 93% das

habitações estão ocupadas pelos proprietários e 4,2% são arrendadas. É nesta
perspetiva que o acesso à água apropriada para beber abrange, apenas 23% dos
agregados familiares, enquanto o acesso ao sanitário apropriado abrange 12% dos
mesmos. A grande maioria dos agregados familiares (84%), despeja os resíduos
sólidos, ou lixo, ao ar livre.
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No que tange ao processo de ensino, verifica-se que a nível provincial de

acordo com os resultados obtidos também do Inquérito de cobertura do Censo 2014,
36% da população com 5-18 anos de idade, encontrava-se fora do sistema de ensino.
E que a proporção da população com 24 ou mais anos com formação superior
representava menos de 1%. Os homens detêm a liderança com 0,8%, contra os 0,4%
das mulheres. O município do Cuanhama apresenta a maior proporção da população
com ensino superior concluído com 1%. Os restantes municípios proporções inferiores
a 0,5%.
Relativamente ao tema em questão e tendo em consideração as investigações
efetuadas e o discurso obtido pelos entrevistados durante a nossa investigação,
concluiu-se que as opiniões recolhidas partem do pressuposto de que, a atual situação
da Associação de Estudantes na escola Òmega se caracteriza pela emergência da
presença de novos fatores que o diferenciam, profundamente do modelo de
associativismo estudantil, pelo facto de se observar bastante ambiguidade dentro da
Associação. É neste âmbito que observaremos algumas respostas dos alunos

relativamente a seguinte questão: desde que foi criada a Associação de Estudantes,
o que mais destaca na sua ação desde a sua criação? Eis as respostas fornecidas
por intermédio de entrevistas exploratórias “Quer dizer, os alunos, nesse caso,
passam as informações, as suas preocupações à Associação de Estudantes e a
mesma faz chegar ao órgão orientador da Escola. Nesse caso, o quê? A Direção”,
outro ainda afirma “Eh, é o intercâmbio entre os colegas, eh, normalmente, tem sido
muito positivo e os planos de atividades que nós levamos à Direção da Escola, nós
estamos sempre a ter bons êxitos”.
O processo de decisão nesta AE centra-se, sobretudo, nos professores que
agem como conselheiros pondo em maior realce a presença de professores como
conselheiros em que toda e qualquer decisão a tomar pelos membros da Associação,
devem ser aprovadas por estes pondo em segundo lugar o papel do presidente, bem
como de toda equipa, tornando-os dependentes. É nesta base que voltamos aos

dizeres de Lima, quando afirma que as práticas associativas nas escolas, nem sempre
são executadas com rigor pelos “múltiplos e profundos constrangimentos e controlos
efetivos” (1998, p.16). Seria indispensável que se desse uma autonomia a associação
de estudantes para a execução das suas atividades.
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Pelo que se tem observado e pelo que foi recolhido por intermédio de

entrevistas, percebe-se logo que há uma influência por parte daqueles que detêm o
poder, é neste âmbito que voltamos as ideias de Lima onde sustenta que
Os programas concebidos e as regras estabelecidas, os requisitos formais e
processuais, e até alguma formação disponibilizada, não deixam de se
constituir como elementos de socialização e de controlo, mesmo que indireto,
ora fornecendo meios de afirmação para uma atuação mais interveniente e
participativa, ora banalizando esta intervenção através de determinadas
conceções de associativismo e institucionalizando certas práticas
associativas (1998, p.16).

Uma outra caraterística que marca os dirigentes da Associação da Escola em
questão e que foi bastante referenciada pelos entrevistados junta-se a aquilo que Lima
veio a referir em suas abordagens ao estudar o associativismo estudantil na escola
secundária em Portugal
Os alunos dirigentes associativos, encontram-se fortemente dependentes da
“abertura” e da ‘boa vontade’ dos órgãos e responsáveis escolares; enquanto
“dirigentes” e representantes legítimos dos alunos, veem a dimensão política
da sua atuação subordinada à vertente pedagógica (e até disciplinar) e
sempre que esta é invocada logo lhe pode ser conferida conotação política,
facilmente tornada possível com regras pedagógicas consideradas
incontornáveis (Lima, 1998, p.17).

Concluindo, é de salientar que quando há total dependência das hierarquias
escolares, os planos de ação da associação de estudantes não são concretizados
pelo facto de se ver reduzida a capacidade de iniciativa e de mobilização diminuídas
e quase vigiados. É preciso também ter-se presente que o associativismo escolar
deve ser dinâmico e trazer cada vez mais inovações para que os envolvidos se
interessem mais por ele.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os modelos organizacionais foram de tamanha importância no estudo desta
temática, porque nos fizeram perceber os aspetos que caraterizam a centralidade,
justiça e injustiças para benefícios pessoais e não só dentro da organização. A escolha

do tema, deveu-se pela pouca clareza em termos de direção da AE, porque sendo ela
uma AE como o nome nos revela, a presença de professores e dos órgãos de gestão
da escola na tomada de decisões não seria necessária. Por não haver estatutos, nem
regulamentos “tudo pode acontecer” porque nada contraria.
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Consideramos urgente o estabelecimento de regulamentos e estatutos que

possam conduzir as Associações de Estudantes em Angola, para que assim todas
caminhem na base de um rumo da gestão democrática, permitindo deste modo que
cada instituição ao elaborar seu estatuto tenha em consideração aos regulamentos
estabelecidos a nível central. Estas formalidades a que as associações estão sujeitas,
concebe-lhes a possibilidade de caminhar na base de um rumo para a identificação
do que realmente são as AE angolanas.
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RESUMO: A retenção acadêmica é um problema importante e complexo enfrentado
por muitas instituições de ensino superior. Nesse contexto, este estudo desvenda
suas causas no curso de Sistemas de Informação da (oculto). Utilizou-se uma técnica
de agrupamento sobre um banco de dados obtido a partir da aplicação de um
questionário eletrônico. São dois clusters: um para representar as características dos
discentes que concluíram o curso no tempo previsto e outro para representar os
discentes retidos. As principais características dos representantes do segundo grupos
são: tem cor da pele parda, cursou integralmente o ensino médio em escola pública,
possui dependentes, é casado(a) ou amasiado(a) ou mora junto com companheiro(a),
considera a didática dos docentes da instituição “Ruim” ou “Péssima”, tem renda
familiar mensal inferior a 300 reais, tem 32 anos ou mais e não teve bolsa no decorrer
da graduação.
PALAVRAS-CHAVE:
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Academic Retention and its Causes in Bachelor Programs in Information
Systems: A Case Study in (hidden)
ABSTRACT. Academic retention is an important and complex problem faced by many
higher education institutions. In this context, this study unveil its causes in the
Information Systems course at (hidden). A clustering technique was used on a
database obtained from the application of an electronic questionnaire. There are two
clusters: one to represent the characteristics of the students who completed the course
in the allotted time and another of the retained students. The main characteristics of
the second groups are: they are brown in color, have completed high school in a public
school, have dependents, are married or have a relationship or live together, consider
the didactics of the teachers of the institution “Bad” Or “Poor”, has a monthly family
income of less than real 300, is 32 years of age or older and had no scholarship during
graduation.
KEYWORDS: Academic Retention; Information Systems And Grouping.

58

1. INTRODUÇÃO

A retenção acadêmica nos cursos de graduação das universidades brasileiras
representa um problema complexo que atinge inúmeras instituições. No Brasil, a
retenção é conceituada como permanência prolongada do discente na universidade,
em que o mesmo continua em situação de matriculado no curso de graduação por um
tempo maior do que o planejado pelo currículo da instituição (Vasconcelos; Silva,
2019).
Existe uma preocupação dos governos e das instituições em atenuar os índices
de retenção acadêmica dos cursos por parte dos discentes universitários (Manhães et
al. 2011). Segundo o Censo de Educação Superior, entre 2006 e 2016, o número de
matrículas na Educação Superior aumentou sessenta e dois vírgula dois por cento
(62,8%), com uma média anual de cinco por cento (5,0%) de crescimento. Porém, a
quantidade de discentes concluintes, em dois mil e quatorze (2014), por exemplo, era
de quarenta e quatro vírgula sete por cento (44,7%) nas instituições públicas,

apontando altas taxas de evasão e de retenção.
A partir de dados da Diretoria de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais (DEED/INEP), percebe-se uma estimativa de
investimento público direto, por estudante universitário, de vinte e três mil duzentos e
quinze reais (23.215,00 R$), para o ano de dois mil e quinze (2015). Essa quantia
seria o gasto médio de se manter um aluno por mais um ano na universidade (vale
ressaltar que, esse período pode se estender ainda mais). Portanto, esses valores
reforçam a grande necessidade em mitigar a problemática da retenção discente.
Assim, constata-se que esse grave problema resulta no desperdício de
dinheiro público, adia o prazo para colocar profissionais habilitados no mercado de
trabalho e em alguns casos leva os discentes a desistirem (Marques et al., 2020). O
caso é ainda mais grave nos cursos da área de Computação. Além disso, é importante
reforçar a relevância do problema da retenção, sob a perspectiva de que ele pode

desencadear diversos outros malefícios para as instituições, tais como, problemas
inerentes às áreas econômica e social, além do descumprimento da função política
gerencial da instituição.
Na literatura, diversos trabalhos procuram investigar os fatores que impactam
a evasão no ensino superior (Prestes; Fialho, 2018; Saccaro, 2016; Marques et al.,
2019; Marques L. T., 2021), porém, a investigação sobre a retenção é secundária, em
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que se identificam poucos trabalhos sobre os determinantes acadêmicos da retenção

nas instituições de ensino superior público no Brasil.
Logo, procura-se com este trabalho, contribuir com a literatura ao fornecer uma
análise dos determinantes acadêmicos que favorecem a retenção do discente em uma
instituição de ensino. Com isso, buscou-se neste estudo, identificar os motivos das
altas taxas de retenção acadêmica dos discentes do curso integral de bacharelado em
Sistemas de Informação (SI) da [oculto] campus [oculto]. Ressalta-se, que foi utilizada
nesta pesquisa, uma base de dados obtida a partir da aplicação de um questionário
eletrônico. Observa-se que a instituição onde a pesquisa foi realizada, disponibilizou
os contatos eletrônicos dos discentes que haviam concluído ou estavam retidos no
curso de SI no período de 2012.1 a 2019.2. É importante frisar que, na etapa de
análise dos dados foi utilizada a técnica de Mineração de Dados (MD) clusterização
(grupos) que se enquadra na categoria de algoritmos não-supervisionados.
Atualmente, o processo de identificação das causas da retenção acadêmica
dos discentes da [oculto] campus [oculto] é manual, subjetivo, empírico e sujeito a

falhas, pois depende primordialmente da experiência acadêmica e do envolvimento,
tanto dos docentes, como dos discentes. Geralmente, os docentes desempenham
inúmeras atividades, além das atividades de sala de aula. Dessa forma, a adoção de
mecanismos automatizados para viabilizar a detecção precoce de grupos de alunos
com risco de retenção escolar pode fornecer resultados promissores no combate à
retenção.
O restante deste trabalho, está organizado da seguinte forma: na Seção 2,
apresentam-se os trabalhos relacionados; na Seção 3, são apresentados os
procedimentos, métodos e ferramentas utilizadas neste trabalho; na Seção 4, são
discutidos os resultados obtidos; e por fim, na Seção 5, são apresentadas as
conclusões, limitações e perspectivas de trabalhos futuros.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

De acordo com Vidales (2009), a evasão e a retenção, classificadas como um
fracasso escolar, têm sido questões preocupantes para a maioria dos países, desde
os europeus até os latino-americanos, sendo considerados fenômenos complexos e
multidimensionais que constituem uma problemática educativa e social.
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Estudos da literatura brasileira mostram que fatores internos e externos à

instituição determinam a retenção. Dentre os fatores externos, destacam-se as
dificuldades dos estudantes em conciliar a carga horária das aulas e do trabalho (Vanz
et al., 2016). Na pesquisa de Vasconcelos e Silva (2019), o perfil do discente retido é
aquele que possui idade acima da média dos universitários (31 a 50 anos), possui
filhos e tem a responsabilidade de sustento da família. Em relação aos fatores
internos, destacam-se a falta de apoio financeiro e a falta ou restrição de programas
acadêmicos (auxílios financeiros, bolsas e monitoria). Essa classe de fatores também
estão associados aos cursos. Alguns autores citam as dificuldades nas disciplinas,
metodologias dos professores e a falta de prática do curso como fatores que
contribuem para a retenção acadêmica (Do Nascimento, 2018; Silva, 2017 ).
Na literatura internacional, os fatores que influenciam na retenção discente na
educação superior estão voltados ao mercado de trabalho e ao comprometimento do
discente no decorrer da graduação. A necessidade de trabalhar em tempo parcial para
financiar os estudos, as perspectivas de empregos ruins e taxa de desemprego

elevada reduzem o estímulo para a formação regular (Aina; Casalone, 2011; Brunello;
Winter-Ebmer, 2018; Stoll et al., 2019).
Ademais, segundo Brunello e Winter-Ebmer (2018), o atraso na graduação é
consideravelmente maior em países europeus com proteção mais rigorosa do
emprego e onde a graduação em faculdades percebidas como de maior qualidade
demanda maior tempo, talvez por causa do currículo mais exigente.
A partir dos trabalhos apresentados, é possível perceber os principais fatores
que vêm sendo utilizados na investigação dos motivadores para a retenção acadêmica
tanto a nível internacional como nacional. Assim, os fatores empregados nesses
trabalhos foram utilizados como base de investigação do presente trabalho. Ressaltase que o diferencial deste trabalho para os demais, consiste na utilização de outros
fatores propostos pela instituição de ensino, objeto de estudo desta pesquisa (veja na
Seção 4 os atributos explorados).

3. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS

Quanto ao tipo de estudo, este trabalho, caracteriza-se como descritivo e
aplicado, validado por meio de estudo de caso. Em relação à abordagem desta
pesquisa, classifica-se como predominante quantitativa. Os principais dados primários
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coletados dizem respeito a fatores e índices de retenção acadêmica do curso de SI

da (oculto) campus (oculto).
A tarefa de análise automática de dados é baseada em um processo de
identificação de padrões válidos, novos, potencialmente úteis e compreensíveis,
objetivando melhorar o entendimento de um problema ou apoiar uma tomada de
decisão (Fayyad et al. 1996). Esse processo envolve preparação de dados, aplicação
de algoritmos de MD, análise e interpretação de padrões e avaliação do conhecimento
extraído. Os dados devem representar casos, cenários, exemplos ou instâncias
representativas do domínio a ser tratado (Webber et al. 2013). Neste trabalho, utilizouse as etapas do processo de Knowledge Discovery in Databases (KDD) (Fayyad et al.
1996) para exploração, processamento e análise dos dados.
Na averiguação inicial do experimento foram previstas algumas atividades
preliminares. Primeiro, os dados passaram por um pré-processamento (limpeza dos
dados e normalização). Após essa etapa, foi realizada a adequação dos dados na
ferramenta (RStudio) ajustando de acordo com os parâmetros do algoritmo (K-Means)

(Fayyad et al. 1996). Com os dados ajustados, o algoritmo foi executado oito (8) vezes
para obtenção de dados confiáveis. A cada execução foi verificada a acurácia dos
resultados, e finalmente, quando os resultados se estabilizaram foi considerada a
última iteração.
Na etapa de análise utilizou-se a técnica de clusterização (grupos). Essa
técnica se vale de modelos estatísticos multivariados tencionando formar grupos de
objetos homogêneos e similares entre si. Notadamente, as técnicas de agrupamento
buscam formar grupos maximizando à similaridade intragrupos e minimizando as
similaridades intergrupos (Webber et al. 2013). Além disso, a análise de grupos
permite identificar objetos que não apresentam similaridades com nenhum grupo.
Os grupos podem ser específicos (cada instância pertence a apenas um grupo)
ou amontoados (uma instância pode pertencer a mais de um grupo). Os métodos
específicos podem ser baseados em distâncias (as instâncias são particionadas

conforme medidas de similaridade e de distância) ou hierárquicos (as instâncias são
estruturadas em níveis hierárquicos partindo de um alto nível geral até o nível de
instâncias). Os métodos que permitem amontoação de instâncias e grupos são
probabilísticos (uma instância pode pertencer a cada grupo com uma certa
probabilidade) ou fuzzy (uma instância pode pertencer a cada grupo em diferentes

62

graus de inclusão). Em geral a escolha do melhor método de agrupamento não é fácil,

devendo ser guiada pela natureza dos dados e pelos resultados esperados.
Preliminarmente, neste trabalho, foram realizados testes com três (3) métodos
de agrupamento: AGNES, DBSCAN e K-Means. Após os testes iniciais, decidiu-se
continuar a análise utilizando o K-Means para se aplicar na etapa de MD deste estudo,
pois determinou melhores padrões do que os demais, com alto nível de acurácia (cinco
por cento (5%) em relação aos demais (AGNES e DBSCAN)). Conhecido como KMedias, o algoritmo K-Means é um algoritmo de agrupamento simples e eficiente, que
oferece uma classificação baseada em análises e comparações dos resultados
presentes nos dados, fornecendo uma classificação automática sem nenhuma préclassificação existente.
Foram analisados os dados de quatrocentos (400) discentes que concluíram
no período previsto ou que ficaram retidos no curso de SI da (oculto) campus (oculto).
Os dados foram analisados estatisticamente por meio de medidas descritivas como
frequências e por meio da utilização do algoritmo K-Means na análise de

agrupamento. Os grupos formados pelo algoritmo selecionado foram avaliados pelos
critérios de homogeneidade e separação. O critério de homogeneidade visa averiguar
se os dados mais similares possíveis foram colocados no mesmo grupo, por isso
quanto menor o resultado obtido mais similar é o grupo. O critério de separação avalia
se os grupos estão suficientemente diferentes uns dos outros, ou seja, quanto maior
o resultado, maior a distância entre os grupos (Webber et al. 2013).
Vale salientar, que os dados utilizados foram de alunos que ingressaram no
curso de SI da (oculto) campus (oculto), entre os períodos de 2012.1 e 2019.2. Os
atributos que foram avaliados neste trabalho foram: situação do aluno (retido ou
concludente), características biológicas (cor da pele), tipo de escola que o discente
estudou no ensino médio (pública ou privada), possui dependentes (sustenta alguém),
situação conjugal, se trabalha concomitantemente com a graduação, didática dos
docentes na percepção dos discentes, renda familiar do discente, idade dos discentes,

se tinha experiência prévia e se teve bolsa durante a graduação.
É importante destacar que alguns destes atributos utilizados não foram
explorados nos trabalhos relacionados apresentados na Seção 2, tais como: cor da
pele, tipo de escola que o discente estudou no ensino médio (pública ou privada) e
renda familiar do discente. Essas variáveis foram definidas com o auxílio da psicóloga
e do núcleo de atendimento ao alunado da instituição. Uma vez definidos os atributos,
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estes foram disponibilizadas (em forma de perguntas) por meio de um questionário

eletrônico desenvolvido e disponibilizado no Google Forms, assim os discentes
tiveram acesso ao questionário e puderam respondê-lo.
Ressalta-se, que tanto a limpeza e normalização quanto a análise dos dados
foram realizadas com uso da ferramenta RStudio (RStudio Team 2015) que é um
ambiente de software livre para Computação Estatística, que fornece uma ampla
variedade de técnicas estatísticas e visualização de dados por meio de gráficos (Zhao
2011).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção são apresentados e analisados os principais resultados das
manipulações dos dados. As análises são descritas em duas etapas: primeiro uma
perspectiva para cada atributo deste estudo (estatística descritiva), em seguida,
apresenta-se o resultado da aplicação do algoritmo K-Means sobre os dados (análise

de agrupamento).

4.1. Atributos Explorados

Evidencia-se um panorama do quantitativo de retidos e concludentes no
período previsto na Figura 1. Observa-se que o índice de retenção no curso de SI da
(oculto) campus (oculto) é alarmante em detrimento aos que concluíram no período
previsto, pois, cerca de oitenta por cento (80%) dos discentes ficaram retidos. São
destacadas as características biológicas dos discentes que responderam à pesquisa
na Figura 2, com proeminência para os brancos que representam trinta e sete por
cento (37%) das características biológicas declaradas pelos discentes.
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Figura 1 – Concludentes e retidos.

Figura 2 – Características biológicas (Cor da pele).

Detalha-se o tipo de escola que o discente estudou no ensino médio (pública
ou privada) na Figura 3. Percebe-se que há uma proeminência de discentes que
vieram da rede pública de ensino com setenta e dois por cento (72%) dos discentes.
Enquanto isso, apresenta-se na Figura 4, se os discentes possuem ou não
dependentes (sustentam alguém financeiramente), percebe-se que sessenta e três
por cento (63%) dos discentes não tem dependentes.
Figura 3 – Tipo de escola que o discente estudou no ensino médio (pública ou privada).
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Figura 4 – Possui dependentes.

Quanto a situação conjugal dos discentes, constatou-se que sessenta e cinco
por cento (65%) dos discentes se encontravam no momento da pesquisa solteiro(a)
ou separado(a) (veja na Figura 5). Por sua vez, apresenta-se na Figura 6 a situação
empregatícia dos discentes no decorrer da graduação. Percebe-se que sessenta e
cinco por cento (65%) trabalharam em algum momento ou trabalham enquanto
estudam.
Figura 5 – Situação conjugal.

Figura 6 – Trabalha concomitantemente com a graduação.

Na Tabela 1 é apresentado um panorama completo para os demais atributos
explorados. A seguir, apresentam-se as conclusões obtidas a partir desses atributos:
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Tabela 1 – Outros atributos explorados.

Didática dos docentes na percepção dos discentes
Excelente
Ótima
Boa
Regular
Ruim/Péssima
40; 10%
60; 15%
100; 25%
90; 22,5%
110; 27,5%
Renda familiar do discente (R$/Mensal)
Menos de
Entre 301 e
Entre 701 e
Entre 1001 e
Mais de 1300
300
700
1000
1300
150; 37,5%
50; 12,5%
100; 25%
20; 5%
80; 20%
Idade dos discentes (Anos)
Menos de 22 Entre 23 e 25 Entre 26 e 28
Entre 29 e 31
32 ou mais
50; 12,5%
150; 37,5%
80; 20%
50; 12,5%
70; 17,5%
Tinha experiência prévia?
Não
Sim
300; 75%
100; 25%
Teve bolsa durante a graduação?
Não
Sim
270; 68%
130; 32%

o Quanto a didática dos docentes, entre as opções disponíveis a que foi mais
mencionada foi “Ruim” ou “Péssima”, em seguida, aparece a opção “Boa”;
o Quanto a renda familiar mensal do discente, constata-se que mais de um

terço (1/3) dos discentes têm por mês menos de trezentos (300,00 R$) para
sobreviverem;
o Quanto a idade dos discentes que responderam o questionário, percebe-se
que daqueles que responderam (concludentes ou retidos) mais de um terço
(1/3) tem entre vinte e três (23) e vinte e cinco (25) anos;
o Constata-se também que a grande maioria dos discentes não tinham
experiência na área ao ingressar no curso de SI, sendo setenta e cinco por
cento (75%) nessa situação;
o Por fim, observa-se que a maior parte dos discentes não tiveram ou não tem
bolsa no decorrer do curso.

4.2. Aplicação do algoritmo K-Means sobre os dados

Foram definidos dois clusters, o cluster 1, representa os concludentes e o
cluster 2, os retidos do curso de SI da [oculto], salientando que o nível de acurácia
ficou em torno de noventa e cinco por cento (95%). Na Tabela 2, são descritas as
características dos clusters encontrados.
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Tabela 2 – Descrição dos Clusters.

Variáveis
Situação do aluno (retido
ou concludente)
Características biológicas
(cor da pele)
Tipo de escola que o
discente estudou no ensino
médio (pública ou privada)
Possui dependentes
(sustenta alguém)
Situação conjugal
Trabalha
concomitantemente com a
graduação
Didática dos docentes na
percepção dos discentes
Renda familiar do discente
(R$ mensais)
Idade dos discentes (anos)
Tinha experiência prévia
Teve bolsa durante a
graduação

Cluster 1

Cluster 2

Concludente

Retido

Branco

Pardo

Privada

Pública

Não

Sim

Solteiro(a)/Separado(a)

Casado(a)/Amasiado(a)/Morando
juntos

Sim

Sim

Boa

Ruim/Péssima

Entre 701 e 1000

Menos de 300

Entre 23 e 25
Não

32 ou mais
Não

Sim

Não

O cluster 1 representa os concludentes do curso de SI. Os discentes deste
grupo caracterizam-se, tem cor da pele branca, ter cursado integralmente o ensino
médio em escola privada, não possuir dependentes, ser solteiro(a) ou separado(a),
trabalha/trabalhou no decorrer da graduação, considera a didática dos docentes da
instituição “Boa”, tem renda familiar mensal entre setecentos e um reais (701,00 R$)
e mil reais (1000,00 R$), tem entre vinte e três (23) e vinte e cinco (25) anos, não tinha
experiência prévia na área ao ingressar no curso e teve bolsa no decorrer da
graduação.
O cluster 2 representa os retidos do curso de SI. Os discentes deste grupo
caracterizam-se, tem cor da pele parda, ter cursado integralmente o ensino médio em
escola pública, possuir dependentes, é casado(a) ou Amasiado(a) ou Mora junto,
trabalha/trabalhou no decorrer da graduação, considera a didática dos docentes da
instituição “Ruim” ou “Péssima”, tem renda familiar mensal inferior a R$300,00, tem

trinta e dois (32) anos ou mais, não tinha experiência prévia na área ao ingressar no
curso e não teve bolsa no decorrer da graduação.
Nota-se que existem diversas diferenças no perfil dos discentes que
conseguiram concluir no período previsto em detrimento daqueles que ficaram retidos.
Alguns pontos que merecem destaque são a questão da situação conjugal dos
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discentes, as respectivas percepções dos mesmos sobre a didática dos docentes, a

renda familiar mensal e se tiveram bolsas no decorrer do curso. Assim, acredita-se
que esses atributos influenciem diretamente na condição final dos discentes
(concludente ou retido).

5. CONCLUSÕES
Buscou-se neste estudo, a verificação de que forma alguns atributos
influenciam no processo de retenção acadêmica no curso de SI da (oculto), campus
(oculto). Os atributos foram apresentados na subseção 4.1. Desvendou-se por meio
dos dois (2) grupos identificados, diferenças entre os discentes que conseguiram
concluir no período previsto e aqueles que ficaram retidos. No segundo caso, há uma
tendência de discentes que tem cor da pele parda, terem cursado integralmente o
ensino médio em escola pública, possuírem dependentes, serem casados(as) ou
amasiados(as) ou morarem junto, considerarem a didática dos docentes da instituição

“Ruim” ou “Péssima”, teren renda familiar mensal inferior a trezentos reais (300,00
R$), terem trinta e dois (32) anos ou mais e não tiveram bolsa no decorrer da
graduação.
No entanto, dois (2) atributos se mostraram irrelevantes na situação dos
discentes (concludente ou retidos), foram eles: se trabalha concomitantemente com a
graduação e se tinha experiência prévia. O resultado do primeiro atributo mostrou que
em ambas as situações (concludente ou retidos), os discentes na maioria dos casos
trabalhavam. Em relação ao segundo atributo, em ambas as situações, a maioria dos
discentes não tinham experiência prévia na área.
Como exemplo de ação possível, propõe-se que, uma vez que os discentes
sejam considerados de risco (mais tempo do que o previsto no curso), eles sejam
designados para um tutor, a fim de lhes fornecer apoio acadêmico e orientação para
motivar e tentar evitar a retenção acadêmica. Como próximo passo desta pesquisa,
pretende-se realizar mais experimentos utilizando uma base de dados maior de alunos
de SI, e também, utilizando dados de discentes de outros cursos, para testar se os
mesmos resultados de acurácia do algoritmo utilizado são obtidos com diferentes
bases de dados.
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RESUMO: O abandono da universidade é um dos problemas mais intrigantes e
cruciais da educação. Esse problema permeia os vários níveis e modalidades de
educação e gera perdas para todos os envolvidos no processo educacional. Portanto,
é essencial o desenvolvimento de métodos eficientes para prever o risco de abandono
de estudantes, permitindo que as instituições adotem ações proativas para minimizar
a situação. Assim, objetiva-se com este trabalho, apresentar uma abordagem de
descoberta de conhecimento em banco de dados desenvolvida para a previsão de
grupos de alunos em risco de abandono nos cursos presenciais de ensino superior. A
abordagem foi validada, utilizando dados de ex-alunos de um curso superior (Ciência
da Computação) da [oculto] campus [oculto], utilizando modelos de classificação.
PALAVRAS-CHAVE: Abordagem de Descoberta de Conhecimento; Evasão Escolar;
Classificação; Previsão.
A Knowledge Discovery Approach to Uncover Causes of School Dropout
ABSTRACT. Dropping out of the university is one of the most intriguing and crucial
problems in education. This problem permeates the various levels and modalities of
education and generates losses for everyone involved in the educational process.
Therefore, it is essential to develop efficient methods to predict the risk of student
dropout, allowing institutions to take proactive actions to minimize the situation. Thus,
the objective of this work is to present a knowledge discovery approach in a database
developed for the prediction of groups of students at risk of dropping out in on-campus
higher education courses. The approach was validated, using data from alumni of a
higher education course (Computer Science) at the [hidden] campus [hidden], using
classification models.
KEYWORDS: Knowledge Discovery Approach; School Dropout; Classification;
Forecast.
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1. INTRODUÇÃO

A evasão escolar é um caso social complexo, definido como o encerramento
do ciclo de estudos (GAIOSO, 2005). Esse problema aflige as instituições de ensino
em geral, sejam públicas ou privadas, uma vez que a saída dos alunos ocasiona
externalidades negativas nos âmbitos sociais, acadêmicos, econômicos e ambientais,
repercutindo de maneira negativa nas políticas públicas e privadas de investimento e
desenvolvimento educacional.
Compreender a evasão escolar no ensino superior pressupõe explorar e
entender os processos de mudanças pelos quais passam os estudantes durante seu
período de formação universitária. É fundamental depreender que a educação
superior pode provocar mudanças nos estudantes em diversos níveis como no
pessoal, cognitivo, profissional, afetivo e social (SCALI et al., 2009).
O estudo das causas da evasão escolar e a tomada de medidas preventivas
estão fortemente ligadas ao contexto de cada instituição de ensino. A identificação

dos fatores que influenciam a evasão escolar e a atribuição de uma ordem de
importância para estes fatores é um trabalho complexo, que está diretamente ligado
à análise do conjunto de alunos (MANHÃES et al., 2011).
Uma solução propícia para o estudo das causas da evasão escolar, é o uso da
descoberta de conhecimento, por meio de técnicas de Mineração de Dados (MD),
denominado de Mineração de Dados Educacionais (MDE) (ROMERO; VENTURA,
2007). Essa área de pesquisa é responsável pelo desenvolvimento de métodos para
entender melhor os alunos e o contexto em que eles aprendem (ROMERO;
VENTURA, 2010).
Contudo, o processo de descoberta de conhecimento é complexo e composto
por diversas etapas que não são triviais e passíveis de serem utilizadas
uniformemente em qualquer aplicação. Além disso, para facilitar sua aplicação e
melhorar a acurácia dos resultados, tanto o processo quanto suas etapas, devem ser

adaptados de acordo com os diferentes domínios de aplicação (Kovanovic et al.,
2015).
Com isso, o objetivo deste trabalho é propor uma abordagem de descoberta de
conhecimento, que visa identificar precocemente alunos com tendência de evadir no
ensino superior. Nesta abordagem, são definidas etapas que englobam desde a
formulação dos tipos de fatores para exploração, até atividades de modelos preditivos
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para desvendar as possíveis causas que levam alunos de nível superior a evadir. A

abordagem foi validada com dados reais de alunos de um curso de Ciência da
Computação (CC) da [oculto] do campus [oculto].
O restante deste trabalho está estruturado da seguinte forma: Na Seção 2,
discutem-se os trabalhos relacionados concernentes ao problema da evasão escolar
utilizando MD. Na Seção 3, discorre-se a respeito dos procedimentos e métodos. Na
Seção 4, é descrita a abordagem de descoberta de conhecimento. Na Seção 5, é
apresentada a validação da abordagem de descoberta de conhecimento. Por fim, na
Seção 6, são apresentadas as considerações finais e discussão sobre trabalhos
futuros.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

A previsão do desempenho acadêmico é um objeto de estudo, explorado por
diversos pesquisadores. Pesquisas mais antigas empregam métodos estatísticos ou

outros procedimentos para compreender o problema (Johnston, 1998). O emprego de
técnicas de MD sobre dados educacionais é relativamente recente conforme destaca
Baker e Yacef (2009). Contudo, a maioria dos trabalhos correlatos estão restritos a
identificar resultados em pequenos contextos relativos a apenas uma disciplina de um
determinado curso.
Neste trabalho, empregou-se como base para propor etapas e atividades da
abordagem de descoberta de conhecimento o Mapeamento Sistemático da Literatura
(MSL) apresentado em Marques et al., (2019). Buscou-se no trabalho elencar
ferramentas, técnicas e fatores indutores utilizados para prever as causas do
problema (evasão escolar) nos últimos dez (10) anos. A partir dos resultados,
evidenciou-se que das ferramentas investigadas nos artigos selecionados, destacamse a Weka, Python e Software R; como as que tiveram melhores avaliações de acordo
com três (3) critérios definidos pelos autores (licença, documentação e são open

sources).
Quanto as técnicas, destaca-se que as encontradas foram diversificadas, no
entanto a que mais apareceu foi a técnica de classificação. Ainda vale ressaltar que
os algoritmos de classificação que apareceram nos trabalhos foram: Naive Bayes
(NB), Support Vector Machine (SVM), Multi-Layer Perceptron (MLP), K-Nearest NeighBours (KNN), Jrip, OneR, J48, PART e AdaBoost.
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No que diz respeito aos fatores indutores para evasão escolar para desvendar

possíveis causas da evasão escolar, foram utilizados dados de características
individuais dos alunos, e, em seguida, dados inerentes às instituições. Para o
levantamento de dados, destacam-se três (3) formas: utilização de dados acadêmicos,
por questionários e entrevistas.

3. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS

A abordagem de descoberta de conhecimento proposta neste trabalho, é
embasada no MSL apresentado na Seção 2, de maneira geral as etapas propostas
para a abordagem, bem como as ferramentas, técnicas e fatores indutores para a
evasão escolar utilizados para a validação da abordagem foram acordados no
trabalho de Marques et al., (2019).
Deve-se ressaltar que a abordagem é composta de cinco (5) etapas, onde as
duas (2) primeiras foram definidas pelos autores deste trabalho com base nos

resultados do MSL e as três (3) últimas etapas são adaptadas do processo Knowledge
Discovery in Databases (KDD). O KDD, também conhecido como processo de
descoberta de conhecimento, é utilizado quando se objetiva identificar conhecimento
útil em bases de dados. Para Fayyad et al. (1996), o KDD consiste em um processo
não trivial, responsável por identificar padrões em dados de forma a serem válidos,
potencialmente úteis e compreensíveis.
Para validar a abordagem, foi utilizada uma base de dados de ex-alunos de um
curso de CC da [oculto] campus [oculto]. A definição das variáveis utilizadas para a
coleta dos dados, a forma de coleta e todo o procedimento seguinte de processamento
de dados, transformação de dados e construção dos modelos foram seguidos de
acordo com a abordagem proposta neste trabalho.

4. ABORDAGEM DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO

Visando facilitar a descoberta das possíveis causas da evasão escolar no
ensino superior, nesta Seção se apresenta uma abordagem de descoberta de
conhecimento como mostrado na Figura 1. Nesta abordagem, uma vez definidos os
fatores que serão estudados e, posteriormente, adquiridos os dados, estes dados
passam por um tratamento programado através de um encadeamento de atividades
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nas etapas de processamento e transformação, que tenciona aumentar a qualidade

do Banco de Dados (BD).
Figura 1 - Abordagem de descoberta de conhecimento para identificar causas da evasão.

Logo após, um modelo de predição é construído por meio da execução de
algoritmo de MD. O especialista avalia o modelo desenvolvido, se os resultados se
mostrarem relevantes, o mesmo pode implementar o modelo e usá-lo em previsões
futuras. Senão, retorna-se às etapas anteriores com o intuito de aumentar a qualidade
dos resultados. O conjunto de etapas incorporadas nesta abordagem são expostas
adiante.
A abordagem tem início a partir de uma decisão de qual tipo de fatores
indutores devem ser utilizados para desvendar as causas da evasão escolar, como
visto na Seção 2, as causas do problema se enquadram a três (3) grandes categorias:
fatores inerentes às características individuais do aluno, fatores internos às
instituições e fatores externos às instituições. Vale salientar, que não necessariamente

é obrigatório decidir por apenas uma categoria, o especialista pode decidir por uma
ou mais categorias para utilizar nas buscas das causas da evasão escolar em
determinada instituição.
Uma vez que se estabelece que tipos de fatores utilizar, inicia-se a segunda
etapa da abordagem, que é decidir como será o levantamento dos dados e de onde
extraí-los. Na Seção 2 foi possível observar que, nos trabalhos selecionados no MSL,
77

empregou-se pelo menos uma das seguintes formas para levantamento de dados:

dados acadêmicos, questionários ou entrevistas. Assim sendo, nesta etapa se decide
por qual dessas formas é possível utilizar e a mais conveniente, assim como na etapa
anterior, nesta etapa também é possível decidir por utilizar uma (1) ou mais das
opções disponíveis.
Nos casos em que se decide pela utilização de questionários e/ou entrevistas,
recomenda-se o emprego de questões objetivas de múltiplas escolhas fechadas, essa
estratégia evita ou minimiza trabalhos posteriores com processamento e
transformação de dados. Uma vez que, a característica fundamental destas questões
é evitar o caráter subjetivo das respostas, o oposto disto leva as dificuldades de
tratamento de dados.
Nas próximas Subseções, são apresentadas a terceira, quarta e quinta etapa
da abordagem em mais detalhes. Para cada uma dessas etapas foram definidas
atividades ou subetapas, sendo essas definidas com base também no MSL. O objetivo
de definir subetapas, foi facilitar a resolução de um problema maior em subproblemas

menores.

4.1 Atividades de Processamento

Sendo assim, definida a base de dados que será utilizada, principia-se a etapa
de processamento, que pode aumentar a qualidade do BD, por meio da checagem e
da correção dos dados. A checagem dos dados é uma atividade mutável que tem
como finalidade revelar os atributos com valores nulos, raros e impossíveis. Recursos
visuais como gráficos, implementações de código em uma linguagem de programação
e consultas em Structured Query Language (SQL) a partir de um BD, dentre outras
ferramentas, fornecem aos especialistas subsídios de detectar, de maneira eficiente,
falhas em repositórios de dados de grandes volumes.
Recomenda-se como passo inicial nesta atividade (checagem dos dados),

averiguar a existência ou não de valores nulos, uma vez que é o procedimento mais
trivial pela facilidade de reconhecer quando acontece esse tipo de problema. Em
seguida, indica-se verificar a presença ou não de valores raros, esse procedimento
pode ser realizado por meio da utilização da tabela de frequência absoluta, em que o
propósito é verificar dados que se repete em menor frequência. E, por fim, realiza-se
a certificação da existência de valores impossíveis. Neste ponto é necessário
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identificar o conjunto de variáveis dependentes e independentes, com as variáveis

dependentes, verifica-se a correlação destas com as independentes. De maneira
geral, para realização de cada procedimento desta atividade o especialista deve ter
total conhecimento do domínio de aplicação dos dados e como está disposta a base
de dados a ser tratada.
Na correção dos dados, o especialista toma suas decisões sobre os atributos,
de acordo com a situação detectada na atividade anterior. Ele pode resolver
desconsiderar o atributo suspeito, corrigir manualmente atributos, formatar casas
decimais, definir uma constante global (média ou mediana), coletar informações
necessárias para modelar ou estimar ruído (por exemplo, regressão ou inferência),
dentre outros possíveis procedimentos (GARCÍA et al., 2017).

4.2 Atividades de Transformação

Com os dados processados, inicia-se a etapa de transformação cujo objetivo é

aumentar a performance de cada algoritmo. Uma agregação é realizada com o intuito
de reduzir o conjunto de dados e aumentar o desempenho na construção de modelos
de predição. A redução é definida em concordância com a necessidade do
especialista: por exemplo, se for considerado a elaboração de um modelo de previsão
para definir causas da evasão escolar, pode-se transformar os dados de renda em
faixas salariais, o que indubitavelmente reduziria substancialmente o conjunto de
dados e aumentaria a performance na execução dos algoritmos, uma vez que diversos
registros seriam unidos em poucas faixas.
Algoritmos de MD, em geral, constroem modelos preditivos de formas
diferentes e podem ter um melhor comportamento e exatidão nos resultados, se
executados em um conjunto de entrada apropriado: por exemplo, um método pode
construir um modelo para predição mais acurado (ou mais rápido), se um atributo
salário for representado na forma nominal “mil reais”, em vez da forma numérica mil

(1000) (GARCÍA et al., 2017). Diante do exibido, o especialista pode estabelecer
diferentes maneiras para simbolizar alguns dos atributos processados sem afetar a
integridade deles e usá-los como entrada para os algoritmos na investida de conseguir
melhores resultados.
Antes de iniciar a construção dos modelos, propõe-se normalizar todos os
atributos em uma escala de dados para simplificar e acelerar a execução dos
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algoritmos. A normalização lida com a mudança e padronização da dimensão de

escalas dos dados, assim sendo, atributos podem ser normalizados com casas
decimais deliberadas após a vírgula ou mecanismos que definem uma única escala
para todos os atributos (por exemplo, de 0 a 1) (GARCÍA et al., 2017) . Em ambos os
casos, a normalização pode aumentar o desempenho dos modelos, posto que permite
ao algoritmo executar de forma mais simples omitindo cálculos extensos.

4.3 Atividades da Construção do Modelo

A partir dos dados transformados, pode-se executar os algoritmos automáticos
(ou semiautomáticos) e congruentes para predição da possibilidade de um aluno
evadir. Os padrões de evasão escolar são diversos tornando difícil definir um único
método para uma predição. Por isso, profusos algoritmos devem ser examinados no
desenvolvimento de modelos de predição. Desta forma, dispõe-se quatro (4)
atividades essenciais para auferir resultados plausíveis: análise dos atributos de

entrada, definição do algoritmo, ajuste do algoritmo e validação.
Na análise de atributos se indica detectar uma considerável coleção de entrada
para os algoritmos. Atributos em demasia, insignificantes na entrada do modelo,
afligem os seus resultados de acerto e performance. Então, pode-se detectar nessa
análise que um determinado algoritmo poderia executar em poucos segundos e
conseguir melhores resultados de predição se fosse combinado em sua entrada
somente seis (6) atributos ao invés de doze (12), por exemplo. Efetivamente, precisase analisar e delinear um relevante conjunto de entrada para cada algoritmo, de tal
modo a atingir uma verticalidade entre desempenho e acurácia nos resultados.
A definição do algoritmo consiste em estabelecer um algoritmo adequado ou o
mais acurado possível para um conjunto de dados previamente definido. É importante
salientar que não existe um algoritmo ideal para todos os problemas, sendo assim, é
possível que nessa atividade seja necessário uma série de testes para decidir qual se

adequará melhor. Como passo inicial para decidir por qual algoritmo utilizar, indica-se
analisar na base de dados a dimensão e a quantidade de dados, visto que o
desempenho dos algoritmos está condicionado as características das bases de dados.
Por exemplo, um determinado algoritmo pode se comportar melhor com uma base
que tem uma quantidade demasiada de variáveis (SVM), enquanto isso, outro
algoritmo pode funcionar melhor com uma quantidade de variáveis reduzida (MLP).
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Quanto aos testes dos algoritmos, orienta-se dividir o conjunto global de dados

em dois (2) conjuntos, o primeiro conjunto se trata dos dados de treino, em que o
propósito é treinar o modelo preditor. Enquanto isso, o segundo conjunto é destinado
aos testes propriamente dito, em que se averigua a precisão de acerto dos modelos.
Ambos os conjuntos são definidos de forma aleatória, empregando-se uma função
responsável por tal procedimento (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010).
Definida a coleção de dados, pode-se ajustar os parâmetros de cada algoritmo
e analisar os resultados. O ajuste dos algoritmos depende de uma série de fatores,
como o tamanho da amostra de dados, projeções dos sinais e a quantidade de
variáveis. Compete ao especialista executar uma série de testes com o propósito de
detectar um plano adequado de configuração nas medidas para cada um dos
algoritmos. Uma possibilidade de teste é examinar a acurácia do modelo com todos
os atributos iniciais e, logo em seguida, fazer o mesmo processo anterior com os
melhores atributos, esses atributos podem ser definidos, por exemplo, com a Lei de
Entropia (GARCÍA et al., 2017).

Posteriormente à execução dos algoritmos, um modelo de predição é
concebido e deve ser validado por um especialista, o modelo de predição mencionado
anteriormente é o resultado de todo o processo utilizado para desvendar as causas
da evasão escolar, ou seja, desde à formulação de questões até a validação por meio
das técnicas estatísticas. Os resultados da predição de evasão escolar podem ser
avaliados por muitas métricas estatísticas (recall, f1-score, precisão e etc.) que
especificam uma representação numérica para o erro. Conquanto, ainda não existe
uma única abordagem global para avaliar modelos de predição, em virtude que cada
métrica municiona uma diferente visão do erro para o especialista.

5. VALIDAÇÃO DA ABORDAGEM DE CONHECIMENTO

Com o intuito de averiguar o quão precisa a abordagem de descoberta de

conhecimento proposta na Seção 4 é, foi realizado um estudo de caso com dados de
ex-alunos (concludentes ou evadidos) do curso de CC da [oculto] campus [oculto].
Salienta-se que foram contempladas todas as etapas da abordagem, desde a
definição dos fatores e variáveis a partir de questões exploradas em um questionário
até a validação dos modelos de MD empregados.
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Como definido na abordagem apresentada na Figura 1, a primeira etapa da

abordagem consiste em definir quais fatores indutores para evasão escolar devem ser
abordados na pesquisa, sendo assim, foram definidas variáveis que abrangessem
fatores das três (3) categorias possíveis. No Quadro 1 são apresentadas as perguntas
direcionadas aos ex-alunos e o fator à qual pertence.
Na segunda etapa, definiu-se a forma de coleta ou levantamento dos dados,
decidiu-se pelo questionário, uma vez que foi o meio mais fácil de levantamento para
o contexto do estudo de caso. O questionário foi aplicado de forma on-line no período
que compreendeu 01/04/2019 à 3004/2019, enfatiza-se que a instituição disponibilizou
os e-mails dos ex-alunos para que fosse feito o contato. Sendo assim, destaca-se que
foram obtidas respostas de cem (100) ex-alunos, entre as quais cinquenta e duas (52)
foram de evadidos e quarenta e oito (48) de concludentes.
Quadro 1 - Fatores e variáveis exploradas e respectivas descrições.

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19

#20
#21

#22
#23

Características individuais do aluno
Qual sua situação (evadido ou concludente)?
Em que ano ingressou no curso?
Em que ano concluiu ou evadiu do curso?
Tinha experiência prévia na área?
Estudou em escola pública ou privada?
Que tipo de escola estudou (militar, federal e etc)?
Qual cidade morava antes de ingressar no curso?
Ao ingressar no curso mudou para a cidade do curso?
Qual a renda mensal familiar do ex-aluno ao ingressar
no curso?
Qual a raça do ex-aluno (branco, negro, pardo etc)
Como foi o aproveitamento do ex-aluno no 1º semestre?
Qual estado civil dos pais dos ex-alunos?
Qual grau de instrução da mãe do ex-aluno?
Qual grau de instrução do pai do ex-aluno?
Fatores Internos à Instituição
Morou na vila acadêmica durante a graduação?
Você ganhou bolsa durante a graduação?
Você teve acompanhamento institucional?
Opinião em relação a grade curricular do curso?
Opinião em relação a cadeia de pré-requisitos das
disciplinas?
Qual sua opinião em relação a infraestrutura da
instituição para realizar o curso?
Qual sua opinião quanto à qualidade dos professores do
curso?
Fatores Externos à Instituição
Você acha que as carreiras relacionadas ao curso são
socialmente reconhecidas?
Você acredita que os profissionais no curso são
remunerados adequadamente?
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Uma vez que os dados foram levantados, as atividades da terceira etapa da

abordagem foram iniciadas (checagem dos dados e correção dos dados), a etapa de
processamento. Vale destacar que foi utilizada a linguagem Python e suas bibliotecas
(pandas, matplotlib e sklearn) para a realização das atividades, pois, como visto na
Seção 2 foi uma das ferramentas resultantes do MSL e que de acordo com os critérios
de avaliação, o autor deste trabalho juntamente com outros especialistas, julgaram a
mais adequada.
Na atividade de checagem dos dados, tratou-se de buscar quais variáveis
apresentavam valores nulos, raros ou impossíveis. Constatou-se, que oito (8)
variáveis apresentavam pelo menos um dos problemas supracitados, as variáveis que
apresentaram problemas foram: #1, #2, #3, #4, #5, #6, #10 e #12. Essas variáveis
tiveram que ser corrigidas na atividade de correção dos dados, dentre outras
manipulações, um exemplo, apresenta-se na Figura 2 com a variável “#1”, salientando
que na Figura 2(a) são apresentados os dados antes da correção e na Figura 2(b) o
resultado após a correção de dados.
Figura 2 – Correção de dados da variável “#1”.
Figura 2 (a) – Antes da correção.
Figura 2 (b) – Depois da correção.

Dado que as variáveis em que se observou problemas foram corrigidas, iniciouse as atividades (agregação de dados e normalização) da quarta etapa do processo,
a etapa de transformação. Na atividade de agregação de dados, percebeu-se que era

conveniente agregar dados em oito (8) variáveis (#2, #3, #6, #7, #9, #11, #13 e #14);
pois, essas variáveis tinham dados dispersos, o que diminui substancialmente a
eficiência dos algoritmos. Na Figura 3, apresenta-se um exemplo com a variável “#9”,
salientando que na Figura 3(a) são apresentados os dados antes da agregação e na
Figura 3(b) o resultado após a agregação de dados.
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Figura 3 (a) – Antes da agregação.

Figura 3 (b) – Depois da agregação.

Figura 3 – Agregação de dados da variável “#9”.

Após o tratamento adequado dos dados na atividade de agregação, a última
atividade da etapa de transformação, consistiu em normalizar todos as variáveis em
uma escala de dados para simplificar e acelerar a execução dos algoritmos. Dessa
forma, na Figura 4 é possível observar um exemplo das manipulações que foram
realizadas nesta atividade. Mostra-se na Figura 4(a) a variável “#7” antes da

normalização e na Figura 4(b) o resultado após à normalização de dados.
Figura 4 (a) – Antes da normalização.

Figura 4 (b) – Depois da normalização.

Figura 4 – Normalização de dados da variável “#7”.

A partir das manipulações realizadas até então, a etapa seguinte consistiu na
construção do modelo preditivo. Neste caso, a primeira atividade foi definir uma
coleção de variáveis de entrada para os algoritmos. Assim, utilizou-se a Lei da

Entropia para definir as melhores variáveis, esta lei significa que toda a energia em
um sistema eremítico se move do estado ordenado para o estado desordenado
(RIFKIN, 1980). Dessa forma, o estado mais ordenado, em que a concentração é
maior, é visto o estado da entropia mínima.
De forma resumida, representa o ganho de informação de uma variável para
encontrar o valor real da variável objetivo, isso significa que os sistemas de maior grau
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de ganho de informação são mais constituintes nos dois (2) grupos de concludentes

e evadidos. Neste trabalho, considerou-se que as melhores variáveis são aquelas que
obtiveram ganho de informação igual ou superior a zero vírgula zero dois (0,02),
salienta-se que as variáveis (#4 e #23) obtiveram valores inferiores ao mínimo
desejado, sendo portanto desconsideradas para o estudo, pois, ambas contribuem
minimamente para o modelo e podendo até diminuir a acurácia do modelo.
O passo seguinte foi definir os algoritmos. Como visto na Seção 2, a técnica
mais utilizada no estudo das causas de evasão escolar, foi a classificação. Dessa
forma, neste trabalho, os algoritmos de classificação utilizados, foram: J48, KNN, SVM
e Adaboost; tais algoritmos foram escolhidos com base nos resultados do MSL. Em
seguida, tratou-se de ajustar as variáveis resultantes da atividade “definição de
variáveis” em cada um dos algoritmos, salienta-se que o conjunto global de dados
foram divididos em dois grupos (treino e teste), ressaltando que foram em 30% e 70%
respectivamente. Na Tabela 2 é possível verificar o desempenho de cada algoritmo,
deve-se destacar que o algoritmo SVM foi o que alcançou melhor resultado, obtendo

noventa e oito por cento (98%) na média.
Tabela 2 – Acurácia dos Algoritmos.

Algoritmo

J48
KNN
SVM
Adaboost

Concludentes
precisão
recall
F1score
0.96
0.90
0.93
0.92
0.92
0.92
0.98
0.98
0.98
0.97
0.97
0.97

Evadidos
precisão
recall
0.91
0.92
0.98
0.97

0.96
0.92
0.98
0.97

Média
F1score
0.93
0.92
0.98
0.97

0.93
0.92
0.98
0.97

Dessa forma, evidencia-se que o algoritmo SVM foi o que obteve melhor
resultado na classificação de alunos que evadem e concluem o curso de [oculto]. No
geral, a média de acerto considerando todos os algoritmos ficou em torno de noventa
e cinco por cento (95%), com esses resultados é possível destacar o bom
desempenho da abordagem.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho consiste em uma pesquisa que objetiva propor uma abordagem
de descoberta de conhecimento inovadora, para identificar, proativamente, de forma
contínua e precisa, os alunos considerados no grupo de risco de abandono, em salas
85

de aula do ensino superior. Para validação da abordagem, utilizou-se um BD com

informações coletadas de ex-alunos do curso de CC da [oculto] campus [oculto].
A partir do modelo gerado, um sistema para alertar coordenadores de curso,
docentes e os demais departamentos da instituição sobre os alunos que estão
potencialmente em risco de desistir pode ser implementado. Como exemplo de ação
possível, propõe-se que, aqueles alunos encontrados em risco, sejam designados
para um tutor, a fim de lhes fornecer apoio acadêmico e orientação para motivar e
tentar evitar o insucesso escolar.
Finalmente, como o próximo passo desta pesquisa, pretende-se realizar mais
experimentos usando dados de diferentes cursos, para testar se os mesmos
resultados de acurácia da abordagem são obtidos com diferentes bases de dados.
Como trabalhos futuros, destaca-se o seguinte: adicionar novas variáveis que
possibilitem prever o fracasso do aluno o mais rápido possível e propor estratégias
para ajudar os alunos identificados dentro do grupo de risco.
Por fim, este estudo trata da previsão de ações resultantes de resoluções e

decisões de seres humanos. Assim, reconhece as limitações da metodologia e as
possíveis falhas, dados que as previsões fora do determinismo completo sobre à
evasão escolar, podem ser resultado de um processo estocástico. Portanto,
considerando os resultados, é notório que a abordagem é inovadora para prever
alunos no grupo de risco de abandono escolar no ensino superior, contribuindo com
uma lacuna identificada nas produções da comunidade científica.
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RESUMO: Esta pesquisa é uma síntese da minha dissertação de mestrado pela
Universidad Interamericana. Deste fato, este estudo trata da evolução conceitual e
metodológica que a avaliação educacional vem tomando até chegar aos instrumentos
em larga escala, com metodologias próprias e padrões de procedimentos por meio de
testes de múltipla escolha, e a forma como estes mecanismos interferem na rotina
pedagógica dos alunos de 2º ano nas Escolas Públicas Municipais de Fortaleza. A
fundamentação teórica se embasa nos estudos de pensadores e epistemólogos que
contribuíram para a evolução metodológica da avaliação, como Ralfh Tyler,
Stufflebeam, Cronbach; Scriven, Guba e Lincoln, Vygotsky, Piaget, David Fetterman,
Perrenoud, Comdimanrin, dentre outros relevantes pesquisadores. Tendo como pano
de fundo as políticas públicas e programas educacionais desenvolvidas no Brasil, no
Ceará, e em Fortaleza, no âmbito do regime de “accountability”, no modelo de
rendição de contas dos governos à comunidade. Os achados da pesquisa revelam
que existe interferência direta na rotina destes alunos, mas que a aprendizagem se
sobrepõe ao ranqueamento. Embora os profissionais sigam a Matriz de referência,
observamos que outros materiais de estudo são utilizados, e que o modelo de
premiação destacado na avaliação ainda não contagiou os docentes de tal forma
como vem se observando nas escolas do interior do Ceará, num viés político e de
organização sindical que a capital cearense apresenta, onde os mesmos se intitulam
críticos, participativos e atuantes na luta pela educação.
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Accountability; SPAECE; Políticas públicas.
ABSTRACT: This research is a synthesis of my master's thesis at Universidad
Interamericana. Therefore, this study deals with the conceptual and methodological
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evolution that educational assessment has taken to reach large-scale instruments, with
their own methodologies and standards of procedures through multiple-choice tests,
and the way in which these mechanisms interfere in the pedagogical routine of the 2nd
year students in Municipal Public Schools in Fortaleza. The theoretical foundation is
based on the studies of thinkers and epistemologists who contributed to the
methodological evolution of evaluation, such as Ralfh Tyler, Stufflebeam, Cronbach;
Scriven, Guba and Lincoln, Vygotsky, Piaget, David Fetterman, Perrenoud,
Comdimanrin, among other relevant researchers. Against the background of public
policies and educational programs developed in Brazil, Ceará, and Fortaleza, under
the “accountability” form, in the model of accountability of governments to the
community. The research findings reveal that there is direct interference in the routine
of these students, but that learning overlaps with ranking. Although professionals follow
the Reference Matrix, we observe that other study materials are used, and that the
award model highlighted in the evaluation has not yet infected teachers in the way that
has been observed in schools in the interior of Ceará, with a political and of union
organization that the capital of Ceará presents, where they call themselves critics,
participative and active in the struggle for education.
KEYWORDS: Education; Accountability; SPAECE; Public policy.
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1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa se desenvolveu nas escolas públicas de Fortaleza,
mediante o resultado obtido nas avaliações em larga escala denominada Sistema de
Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará – SPAECE, em específico nos
alunos de segundo ano, SPAECE-ALFA, no ano de 2018, envolvendo duas escolas,
a de menor e a de maior índice, apresentadas neste ano no Distrito de Educação 3,
na capital cearense, envolvendo alunos, professores, pais, coordenadores
pedagógicos, gestores destas instituições de ensino, além de técnicos, o
superintendente e o coordenador do Distrito de Educação 3.
Realizou-se estudo sistematizado dos fatores que contribuíram na indicação
destes índices e de que maneira uma avaliação externa desta magnitude interfere na
rotina das turmas de segundo ano, objeto de estudo alcançado pelo SPAECE-ALFA.
Para Bonniol (2001, p. 357), “[...] avaliar é regular e regular é articular, é fazer
um vai e vem, passar de um ao outro, e vice-versa, é pôr em circuito e em jogo”.

Vianna (2000, p. 99), outro grande estudioso brasileiro em avaliação, pontua que “[...]
a avaliação faz uso de diferentes modelos, frutos de concepções das mais diversas,
e enfrenta complexos problemas metodológicos difíceis de um consenso”.
As avaliações em larga escala ganham espaço nessa agenda mundial, através
de iniciativas de grandes organismos internacionais, como os instrumentos eficazes
para medir o nível de desempenho de centenas de estudantes em todo o mundo,
influenciando as políticas públicas educacionais, por meio de escalas de desempenho
pré-determinadas que buscam correlacionar as características dos trabalhos
desenvolvidos pelas escolas ao grau de desenvolvimento econômico e social.
Tendem, pois, a afetar a melhoria do desempenho dos estudantes usando
questionários contextuais para compreender os fenômenos que diferenciam um
sistema de outro ou um município de outro, como no caso do Ceará.
Os sujeitos envolvidos na pesquisa das duas escolas públicas municipais do

Distrito de Educação 3, com suas experiências e vivências no campo educacional, no
“chão da escola”, foram: professores, diretores, coordenadores, técnicos e também os
pais que, com suas expertises e saberes múltiplos, também complementam essa
fundamentação por meio do fazer pedagógico e dedicação realizadas em prol da
educação em nossa cidade.
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O objetivo geral dessa pesquisa foi analisar a interferência do SPAECE- ALFA

nas turmas de 2º ano das escolas públicas municipais de Fortaleza, por meio do
estudo comparativo em duas escolas oriundas do Distrito de Educação 3. Os objetivos
específicos incluíram identificar as estratégias de efetivação, apropriação e
acompanhamento dos resultados do SPAECE-ALFA pela gestão escolar, o que
provoca as mudanças nos processos pedagógicos das escolas públicas do Município
de Fortaleza, em específico nas escolas do Distrito de Educação 3, e verificar se o
trabalho pedagógico dos professores no cotidiano da sala de aula melhora o
desempenho dos educandos a partir dos resultados do SPAECE-ALFA, nas escolas
públicas municipais, em específico nas escolas do Distrito de Educação.
As problematizações norteadoras da pesquisa buscaram responder à questão:
a avaliação externa do SPAECE-ALFA interfere na rotina das turmas de 2º ano das
escolas da Rede Municipal de Fortaleza? Diante deste questionamento, poderia haver
um progresso no desenvolvimento dessas turmas considerando os seguintes
aspectos:

• Como está sendo efetivada a apropriação dos resultados do SPAECEALFA pelas escolas municipais de Fortaleza?
Quais as estratégias utilizadas pela gestão escolar para socializar e
acompanhar os resultados da avaliação?
• Como os professores têm trabalhado com os resultados das avaliações
no cotidiano da sala de aula?
Com efeito, permeamos nesse estudo a historicidade e a evolução da Avaliação
Educacional, caracterizado por cinco gerações: as quatro primeiras, conforme Guba
e Lincoln (1989, p. 22), e a última, de acordo com o norte- americano e cientista social
David Fetterman (1994, 1996, 1997, 2001), cujas práticas educativas e características
conceituais têm, na figura dos seus expoentes teóricos, alicerces plantados que vêm
determinando a maneira de avaliar na educação do mundo inteiro, ressaltando que as
práticas, as funções e concepções não são eliminadas totalmente de uma geração

para outra, mas se alocam e se moldam às transformações sociais, políticas, culturais,
conceituais e econômicas ocorridas na história da humanidade, com ênfase na
revolução tecnológica de um mundo conectado, “plugado”, que influencia e é
influenciado pelo poder transformador da avaliação educacional.
Segundo os autores das quatro gerações (GUBA; LINCOLN), esta classificação
corresponde a “tantas perspectivas, abordagens, significados ou conceitualizações
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.2, p. 9171-9187 feb. 2022. ISSN: 2525-8761

91

possíveis de identificar ao longo dos últimos cem anos, e que ao longo do tempo se

tornaram mais complexas e sofisticadas”.
Com efeito, dedicamo-nos a avaliação da aprendizagem no Brasil e no Estado
do Ceará, em suas propostas, desafios das políticas e aos programas educacionais.
Discorremos portanto, sobre as políticas públicas desenvolvidas no Brasil e no Estado
do Ceará, particularmente em Fortaleza, com suas nuances desde a criação do
Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, com dados gráficos da série
histórica no Brasil e o estabelecimento de metas a serem alcançadas até o ano de
2021, no bicentenário da Independência do país, além da evolução do SAEB no
Estado do Ceará e no município de Fortaleza, perpassando sobre a redemocratização
do país, a nova constituição, as leis educacionais, e o fortalecimento das sistemáticas
próprias de avaliação em larga escala dos estados, em especial o Ceará, com criação
de leis específicas e políticas de bonificação, como o Prêmio Escola Nota Dez, criado
por uma lei estadual, que agrega o Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços
ICMS, atingindo metas de melhoria na aprendizagem nas escolas públicas municipais

de todo o estado. Além disso, é criado em Fortaleza o Prêmio Excelência em
Desempenho – PEMED, que bonifica as escolas com os melhores desempenhos no
SPAECE.
Nessa agenda de avaliações, o Ceará criou em 1992 sua própria sistemática
de avaliação, o SPAECE, que ao longo dos anos vem se aprimorando, servindo como
instrumento para os programas de melhoria da aprendizagem. Recentemente, o
SPAECE agregou novas metodologias de análise aos testes e a interpretação, e no
uso dos resultados, a exemplo da Teoria de Resposta ao item (TRI), as escalas de
proficiência e os critérios de bonificação, como o Prêmio Escola Nota Dez, além da
formulação de políticas educacionais que afetam diretamente os 184 municípios
cearenses no uso dos recursos públicos agregados à melhoria da aprendizagem
mediante resultados extraídos dessa sistemática de avaliação.
Neste viés de regime de “accountability”, a avaliação aparece diretamente

ligada ao desenvolvimento da gestão pública, no modelo de rendição de contas dos
governos à comunidade, como professores, coordenadores e diretores, agentes
diretos da promoção da melhoria da aprendizagem que compreendem o seu papel, e
de que forma a avaliação educacional influencia nestas abordagens e concepções.
A pesquisa foi embasada na metodologia da Análise de Conteúdo, postulada
por Bardin (1977), suporte teórico-metodológico que mostra que as análises e
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discussão da pesquisa de campo de natureza qualitativa envolvendo as dimensões

exploratória e descritiva. Esta pesquisa compõe, ainda, a análise documental
enquanto método de coleta de dados e técnica exploratória. Considera-se elemento
relevante para a consecução de nossos objetivos a pesquisa bibliográfica, defendida
por Marconi e Lakatos (2003), por situar sobre o estado da arte, subsidiando esse
trabalho com as informações relacionadas ao tema ora investigado. A revisão da
literatura, portanto, contribui para o planejamento da pesquisa orientando para os
procedimentos.
O trabalho da gestão escolar com os pais é bastante intenso em relação ao
SPAECE, conforme foi possível observar nas reuniões que participamos, com
premiações, sorteios de brindes para alunos que tiraram melhores notas nos
simulados, que tinham poucas faltas durante o mês, que vieram para as aulas extras,
num viés de total influência da avaliação externa no desenvolvimento e no cotidiano
destes alunos e da escola como um todo. Identificamos que as estratégias de
efetivação, apropriação e acompanhamento dos resultados do SPAECE-ALFA pela

gestão escolar provocaram mudanças nos processos pedagógicos desta escola.
Foi observado que a maioria dos professores, coordenadores pedagógicos,
diretores, técnicos e superintendência escolar, cerca de 95%, acredita que a avaliação
do SPAECE ALFA interfere na rotina pedagógica dos alunos do 2º ano das escolas
pesquisadas, que os conteúdos trabalhados se adequam à matriz de referência
curricular apresentada pela avaliação, que os resultados destas avaliações são
discutidos, analisados e que os utilizam em seus planejamentos pedagógicos, e que
o trabalho pedagógico dos professores no cotidiano da sala de aula melhora o
desempenho dos educando, a partir destes resultados.
Verificou-se que existem treinos para os alunos se saírem bem no dia da prova,
através de simulados ou atividades no estilo da avaliação, entendendo que a
premiação ou bonificação pode interferir no sentido de que alguns alunos que não
conseguem se sair bem podem se sentir inferiorizados.

A pesquisa mostrou que 5% dos professores não concordam com as avaliações
externas, e que fazem um trabalho pedagógico sem levar em conta os elementos
constitutivos da matriz do SPAECE ALFA. Relevou também que não trabalham para
fins eleitoreiros, que não concordam com simulados, procurando sempre que seus
alunos aprendam por entenderem que sempre haverá alguma criança que não
consegue, que tem mais dificuldade, e que é normal este aluno demorar mais a
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aprender, mas que ainda assim é pertencente à escola e que vem obtendo melhores

resultados nestas avaliações.
A pesquisa constata também a clara divulgação pela SME dos dados das
avaliações publicadas nos sites e refletidos também por meio de reuniões com
gestores, coordenadores e técnicos, e que estes realmente chegam aos professores
e familiares numa demonstração para que sejam compreendidos pela comunidade
escolar, coadunando com que os autores Brooke e Cunha (2011, p. 30), que nos
colocam “[...] a importância desses dados serem de domínio público e não mais
restritos às agências, às Secretarias de Educação, e constar nos sites públicos, para
acesso de toda a população”.
Esta pesquisa perpassa a dimensão social, crítica e pedagógica da avaliação
educacional, a serviço da melhoria da aprendizagem, com a utilização de testes
padronizados e padrões internacionais, trazendo em seu âmago o fazer pedagógico
do professor e a responsabilidade que se viu de cada profissional, com a preocupação
dos seus alunos aprenderem, e sonhar junto com eles um futuro melhor através da

maior arma de todos os tempos: a educação.
Dentro desse campo fértil que desenvolveu essa pesquisa, trazendo como
elemento as várias nuances que são as avaliações em larga escala no Brasil, em
particular no Estado, e, por último, na capital, que por si não se esgotam, mas abrem
possibilidades de cunho científico para a melhoria da qualidade da educação no
território brasileiro.

2. A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO BRASIL E NO ESTADO DO CEARÁ:
PROPOSTAS E DESAFIOS DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS

As políticas educacionais que envolvem as avaliações em larga escala estão
interligadas aos fenômenos sociais, essencialmente nos países que experimentam a
democracia. Segundo Bonniol (2001, p. 106), o cidadão exige cada vez mais uma

prestação de contas em relação ao uso dos seus impostos junto aos seus
representantes. O autor considera, nesse aspecto, que existe uma perda de
legitimidade das grandes instituições sociais como a escola, cuja simples existência
não é garantia de validade, e que os atores sociais passam a ter “[...] um direito de
visão sobre as práticas dos outros atores sociais”.
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O mundo globalizado e em constante transformação vem cobrando cada vez

mais a eficácia dos processos educativos no desenvolvimento tecnológico e industrial,
exigindo políticas de responsabilização social mais eficientes e promotoras de agentes
capacitados para atender ao perfil de um mercado moderno e extremamente exigente
em competências técnicas, sendo o conhecimento uma arma forte no combate às
desigualdades.
Consequentemente, a avaliação é peça importante nesse processo escolar,
pois o aluno que aprende realmente torna-se apto a entrar nesse mercado seleto, e a
constatação desse fenômeno passa do campo das avaliações micro (internas) e
abrange um contingente maior de escolas (macroavaliação), onde os sistemas de
ensino, as grandes redes educacionais e todos os seus atores também são avaliados.
Esse modelo de responsabilização “accountability”, de acordo com Brooke e Cunha
(2011, p. 21), é “[...] uma cobrança por resultados e a demanda de que cada um dos
atores envolvidos assuma a sua responsabilidade na produção desses resultados”,
está intrinsecamente relacionado ao fenômeno social do mundo capitalista, onde o

papel do Estado deve ser cada vez mais minimizado, deixando de ser um Estado
provedor para tornar-se regulador. Nesse contexto, a avaliação exerce, também,
papel de coletar e analisar dados, sendo parte importante da engrenagem mundial
envolvida como instrumento dos grandes organismos internacionais e financiadores
da educação, principalmente nos países latino-americanos, como o Brasil.
Nesse contexto político-social, as excelentes pesquisadoras brasileiras em
avaliações em larga escala, Bonamino e Sousa (2012) discorrem que:
[...] a avaliação de políticas e programas públicos ganha, assim, um lugar de
destaque como meio para mensurar seu desempenho e exercer a prestação
de contas à sociedade. Nessa perspectiva, a avaliação aparece diretamente
ligada ao desempenho da gestão pública, à promoção de maior transparência
e à criação de mecanismos de responsabilização (BONAMINO; SOUSA,
2012, p. 378).

Nessa perspectiva crítico-social, as políticas educacionais envolvendo as
avaliações em larga escala no mundo inteiro, e consequentemente, no Brasil, sofrem
críticas fervorosas no tocante ao uso dos testes padronizados para medir o
desempenho dos alunos, que têm como foco principal o resultado, ou seja, o produto
mas não leva em conta os processos que o envolve, numa visão de avaliação
somativa ao invés de formativa (SCRIVEN, 2018), a que acontece durante o percurso,
e vai se moldando mediante as dificuldades apresentadas pelos alunos.
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Outra crítica contundente se refere ao estreitamento do currículo para atender

às matrizes de referências dos testes padronizados, a perda da autonomia da escola
em relação aos conteúdos trabalhados, a pressão psicológica, o ranqueamento entre
redes e a competição entre escolas, que não permite medir a dimensão cognitiva dos
alunos através desses testes.
A divulgação dos resultados, de acordo com as críticas, acontece de forma que
pouco influencia na práxis pedagógica das escolas, a família não se envolve nem toma
conhecimento desses resultados, ou, por fim, as devolutivas pelas agências
organizadoras das avaliações demoram bastante pelo tempo necessário para análise
e divulgação dos resultados, situação que vem se modificando nos últimos anos, como
por exemplo, no estado do Ceará e em Fortaleza, onde se busca constantemente que
esses resultados cheguem à escola de forma eficaz e que todos se apropriem dos
mesmos.
Em relação à importância das avaliações externas em nosso país, Vianna
(2003) reitera o significado da avaliação no processo educacional, destacando sua

importância no sentido de:
(1) elevar os padrões de ensino muitas vezes bastante comprometidos em
algumas instituições; (2) ajustar os processos de ensino à aprendizagem com
o uso de metodologias adequadas e que devem ser de domínio dos
professores, o que nem sempre ocorre; (3) contribuir para a formação de
cidadãos que possam desafiar a complexidade de uma sociedade
tecnológica; e, ainda, (4) proporcionar aos responsáveis pela tomada de
decisões educacionais o feedback necessário para que prevaleça o bom
senso que, na prática, conduz ao acerto das ações (VIANNA, 2003, p. 74).

Neste contexto mundial, as avaliações vêm tomando novo formato. Não se
avalia somente alunos, mas professores, redes de ensino e sistemas, com a melhor
influência, que foi feita pelos Estados Unidos da América, berço do sistematizador da
avaliação Ralph Tyler, com modelos pensados para resolver a baixa qualidade do
ensino e um ponto fortíssimo existente naquele país: a questão racial, tendo na
pesquisa educacional o famoso Relatório Coleman, de 1966, que de acordo com
Schwartzman (2011):
[...] foi um grande estudo envolvendo 600 mil crianças em 4 mil escolas, feito
por solicitação do governo americano, baseado em análises estatísticas
complexas, que constatou, entre outras coisas, que as diferenças de
desempenho dos estudantes não dependiam somente das características
das escolas, mas, sobretudo, das condições socioeconômicas e culturais em
que viviam suas famílias e que afetam a população negra de forma
especialmente cruel (SCHWARTZMAN, 2011, p. 20).
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Desse estudo houve vários desdobramentos e questionamentos sobre a

qualidade da educação oferecida, que não era capaz de transformar a vida de
milhares de estudantes, principalmente das classes menos favorecidas. Segundo
Luckesi (2018, p. 191), “[...] a educação escolar se dá dentro de um modelo social,
situada em uma estrutura social e econômica e de uma organização política e
administrativa com características determinadas”. Portanto, o estudante não seria o
responsável sozinho pelos baixos desempenhos apresentados; os fatores
extraescolares,

o

sistema

educacional,

também

tinham

sua

parcela

de

responsabilidade.
Baseado nos estudos, o relatório Coleman foi criado em 1969, por decisão do
Congresso americano o NAEP – National Assessment of Educational Progress
(Avaliação Nacional do Progresso em Educação), também conhecido como o “Boletim
Escolar da Nação”, que acompanha a evolução da qualidade da educação norteamericana nas diferentes regiões e Estados (SCHWARTZMAN, 2011, p. 21).
Esse modelo de sistema inspirou aqui no Brasil o SAEB - Sistema de Avaliação

da Educação Básica, que de acordo com Vianna (2014), foi um dos sistemas mais
bem elaborados do mundo, que foi criado:
[...] com o objetivo de qualificar os resultados obtidos pelo sistema
educacional de ensino público, criar e consolidar competências para a
avaliação do sistema educacional (PESTANA, 1992), realizando um trabalho
cooperativo entre o MEC e as Secretarias de Estado da Educação. A
proposta do SAEB adotou um modelo de estudo de fluxo e de produtividade
da UNESCO, com vistas a estudar questões relacionadas com a gestão
escolar, competência docente, custo-aluno direto e indireto e rendimento
escolar (VIANNA, 2014, p. 31).

No primeiro momento de criação do SAEB foi feito um estudo por amostragem
e não de forma censitária, o que depois veio a se expandir. O referido Sistema de
Avaliação foi criado oficialmente através da Portaria 1.795, de 27 de dezembro de
1994, embora tenha atuado desde 1990. Atualmente já conta com 15 edições, que
ocorreu de forma amostral no segundo ano do Ensino Fundamental e de forma
censitária nos quintos e nonos anos.

De acordo com Carneiro (2015), os objetivos que constam no Portal do
MEC/INEP sobre o SAEB foram:
O SAEB tem como objetivo principal avaliar a Educação Básica brasileira e
contribuir para a melhoria de sua qualidade e para a universalização do
acesso à escola, oferecendo subsídios concretos para a formulação,
reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para a
Educação Básica. Além disso, procura também oferecer dados e indicadores
que possibilitem maior compreensão dos fatores que influenciam o
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desempenho dos alunos nas áreas e nos anos. É composto por três
avaliações externas em larga escala: Avaliação Nacional da Educação Básica
- ANEB; Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – ANRESC (também
denominada “Prova Brasil”); Avaliação Nacional de Alfabetização - ANA
(CARNEIRO, 2015, p. 213-214, grifo nosso).

Este ano com tantas mudanças ocorridas no Ministério da Educação - MEC,
estas avaliações passaram a denominar-se somente de SAEB, com diferenciação
somente quanto ao nível de estudo das aplicações, que ocorreram em novembro.
Nas décadas de 70 e 80 houve, no Brasil, avanço no uso das pesquisas em
avaliação de programas, conforme Vianna (2014, p. 28), com a tentativa de
disseminação do modelo CIPP – contexto, input, processo e produto – desenvolvido
por Daniel Stufflebeam e Egon Guba”. No que teve destaque:
O Programa de Expansão e Melhoria do Ensino no Meio Rural do Nordeste
Brasileiro – EDURURAL –, planejado em 1977, na parte referente a estudos
e avaliação, esteve a cargo da Fundação Cearense de Pesquisa, que se
ocupou de aspectos institucionais, e da Fundação Carlos Chagas, que
centrou suas atividades na avaliação do rendimento escolar (GATTI;
VIANNA; DAVIS, 1991). O projeto, com financiamento do Banco Mundial,
coletou dados nos anos de 1981, 1983 e 1985, nos Estados do Ceará, Piauí
e Pernambuco, por intermédio de provas de Português e Matemática,
aplicadas a crianças de 2ª e 4ª séries do Ensino Fundamental, em 603
escolas rurais (VIANNA, 2014, p. 28).

Em relação à importância dessa avaliação, Gatti (2002 apud BROOKE;
CUNHA, 2011), dispõe:
[...] o Edurural se tornou um marco justamente por ela fornecer as bases
técnicas e mostrar a relevância da avaliação educacional em larga escala
para a identificação mais nítida dos problemas das escolas. Até o final da
mesma década, os alicerces de um sistema nacional de avaliação já haviam
sido criados (GATTI, 2002 apud BROOKE; CUNHA, 2011, p. 26).

Sob influência de organismos internacionais, as pesquisas educacionais em
nível nacional continuaram de forma amostral, e até então o Estado do Ceará
configura-se como um dos pioneiros nesse campo. Com destaque para uma avaliação
do desempenho de estudantes de 13 e 14 anos, nas disciplinas de Matemática e
Ciências, nas cidades de Fortaleza e São Paulo, por volta de 1990, como parte
integrante do projeto da International Assessment of Educational Progress – IAEP,

“[...] com a participação de 20 países, visando o projeto a analisar o desempenho dos
estudantes nos vários países participantes e a identificar tipos de ambientes culturais
e práticas educacionais” (VIANNA, 2014, p. 32).
O Estado do Ceará, desde o introito da agenda de avaliações externas, vêm se
destacando como um dos pioneiros nessa política, criando, em 1992, logo após a
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implementação do SAEB, sua própria sistemática de avaliação, o Sistema

Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, numa concepção de
responsabilização social da educação. Vale ressaltar que mesmo sendo considerado
um Estado pobre, com condições climáticas desfavoráveis, o Ceará vem lutando na
contramão das intempéries para que todos os alunos aprendam, com destaque
atualmente como um dos melhores em educação no país, numa constatação que a
avaliação educacional pode ser parceira da democracia, servindo de instrumento de
combate às desigualdades sociais quando acompanhada de vontade política,
competência técnica e envolvimento de todos que constroem a educação em nosso
Estado.
Os estudos em relação à avaliação educacional no Ceará remontam desde os
anos de 1961, quando a Secretaria de Educação do Estado firmou parcerias com a
Universidade Federal do Ceará, Fundação Carlos Chagas e MEC, a fim de promover
investigações acerca da realidade educacional de nossos alunos, tentando encontrar
soluções (GREMAUD et al., 2009, p. 42). Diante de desafios tão grandes, em um

estado considerado pobre em relação ao próprio Nordeste, onde os fatores
extraescolares pesam bastante na melhoria da qualidade da educação, o Ceará vem
demonstrando força e sabedoria para vencer as dificuldades, tendo na Avaliação
Educacional um parceiro importante nas pesquisas educacionais aqui realizadas.
Inspirado nas bases do SAEB, o Ceará cria uma sistemática própria de
avaliação, amparado pela nova LDB, Lei nº 9394/1996, que institui em seu artigo 9º:
A União incumbir-se-á de:
VI – Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no
ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de
ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do
ensino.

O Ceará, portanto, foi um dos primeiros estados a construir o seu Sistema de
Avaliação, em 1992, denominado “Avaliação do Rendimento Escolar dos alunos de 4ª
e 8ª Séries”, passando, depois, a “Avaliação da Qualidade do Ensino”, que além das
mudanças ocorridas e conceitos novos acrescentados, vem se aperfeiçoando e hoje

se denomina: Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará SPAECE.
Nessa perspectiva Carneiro (2015), pontuou:
[...] a inclusão da política de avaliação no conjunto das responsabilidades da
União, mas de forma compartilhada com Estados, Distrito Federal e
Municípios, é importante como foco indispensável para se assegurar o
princípio constitucional da garantia de padrão de qualidade do ensino (Art.
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206, VII - Constituição Federal de 1988); além disso, avaliar é a melhor forma
de assegurar transparência no uso de recursos públicos (CARNEIRO, 2015,
p. 213).

O SPAECE teve sua primeira edição de forma censitária em 1992, com os
alunos de 4ª e 8ª série matriculados em Fortaleza, seguindo os moldes do SAEB, em
parceria com a Universidade Federal do Ceará - UFC e seu Centro de
Desenvolvimento Tecnológico - CETREDE. Nas duas primeiras edições as aplicações
se restringem à capital, de forma anual, depois passando às escolas estaduais
urbanas de 14 municípios. Em 1995 passou a ser bienal, nos anos pares.
A cada ano foi aumentando o número de municípios participantes, sendo
realizado hoje o Censo a todos os alunos das redes públicas estaduais e municipais
matriculados nos 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio
(GREMAUD, 2009). Outro ponto importante que esse relatório nos aponta é que em
2001, além do modelo da Teoria Clássica dos Testes (TCT), foi incorporado ao
SPAECE a Teoria da Resposta ao Item (TRI), que de acordo com Bonamino e Sousa
(2012), é um modelo matemático que permite estimar a capacidade dos indivíduos em

determinada área ou disciplina a partir da premissa de que ela é unidimensional.
De acordo com o relatório da SEDUC, a partir de 2003 a publicação passou a
ser fornecida por Boletins Escolares, com os dados de cada escola participante do
certame, além da publicação de uma revista sobre o SPAECE e um livro técnico sobre
a sistemática de avaliação, visando contribuir para uma melhor compreensão dos
dados enviados às escolas.
No ano de 2006, passou a usar a política de premiação, com destaque para as
50 melhores escolas em desempenho e maior crescimento, incidindo bonificação no
14º salário dos profissionais das referidas escolas, instituindo, portanto, em nosso
Estado, segundo Bonamino e Sousa (2012), avaliações em larga escala de terceira
geração no Brasil, que referenciam políticas de responsabilização forte ou high stakes.
No seu desenho organizacional, desde 2004 o SPAECE aplica questionários
contextuais sobre o nível socioeconômico, cultural, de gestão, respondido por alunos,

professores e diretores das escolas no dia da aplicação, que permitem realizar análise
dos fatores associados ao desempenho dos alunos participantes, e de que forma as
intervenções das políticas públicas podem melhorar essas condições. Em 2007, o 2º
ano do Ensino Fundamental passou a fazer parte do contexto avaliativo do SPAECE,
impulsionado pelo maior programa de combate à eliminação do analfabetismo escolar
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no Ceará, o PAIC - Programa de Alfabetização na Idade Certa, criado em parceria

com a UNICEF, a UNDIME, a APRECE e a Comissão de Educação da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, constitutiva do Comitê Cearense para Eliminação do
Analfabetismo Escolar, cujo objetivo foi desenvolver ações voltadas para a avaliação
dos alunos de 2º ano, no processo de alfabetização, entre outros eixos.
3. CONCLUSÃO
Esta pesquisa, por ser “[...] um procedimento formal, com método de
pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho
para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais” (MARCONI;
LAKATOS, 2009, p. 155), foi realizada de forma empírica, através de coleta de dados,
com entrevistas semiestruturadas, numa abordagem de natureza qualitativa, na
dimensão da análise das entrevistas e quantitativa ao trabalhar os indicadores
externos das avaliações do SPAECE ALFA no Ceará e em Fortaleza.

Neste percurso metodológico, a pesquisa bibliográfica representou a primeira
fase, pois através dela foi estudado o estado da arte em relação ao tema proposto,
numa concepção de que “[...] a pesquisa bibliográfica não é a mera repetição do que
já foi escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque
ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p.
183).
Acrescenta-se aos resultados e discussões, seguindo o trabalho de análise de
conteúdo, Bardin (2011) definido por regras lógicas de organização, categorização e
tratamento de dados qualitativos e quantitativos, presentes desde o processo de
preparação desta pesquisa até a elaboração e de relato dos resultados. Esta pesquisa
se orientou pelas perguntas norteadoras que influenciaram os significados
expressados pelos participantes do estudo, seu aspecto estrutural ao longo das
análises (gráficos e tabelas oficiais), e análise formal categorial, quando
características de estilo e uso formal da linguagem foram contadas e aglomeradas

dentro de categorias pré-definidas.
Os achados da pesquisa por si só não se consolidam, mas se ampliam em
hipóteses múltiplas, partindo do pressuposto, que nesse caso, a perspectiva subjetiva
do pesquisador, em trabalho realizado por cerca de dois anos, junto a estas escolas
e seus atores, embasa a consistência de procedimento de análise em vistas das
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conclusões elaboradas, tendo em vista os critérios utilizados terem sido pertinentes,

como a observação in-loco, a participação efetiva em formações, planejamento,
momentos festivos, discussões acaloradas sobre as avaliações, realizações de
simulados, e momentos cruciais de andamento pedagógico da escola, que nos
permitiram uma mediação entre a evidência bruta do dado coletado e a transformação
interpretativa desse dado em resultados organizados.
Concluímos que, a maioria dos professores, coordenadores pedagógicos,
diretores, técnicos e superintendência escolar, cerca de 95%, acredita que a avaliação
do SPAECE ALFA interfere na rotina pedagógica dos alunos de 2º ano das escolas
pesquisadas, que os conteúdos trabalhados se adequam à matriz de referência
curricular apresentada pela avaliação, que os resultados destas avaliações são
discutidos, analisados e utilizados em seus planejamentos pedagógicos; que o
trabalho pedagógico dos professores no cotidiano da sala de aula melhora o
desempenho dos educandos a partir de tais resultados; que existem treinos para os
alunos se saírem bem no dia da prova, através de simulados ou atividades no estilo

da avaliação, e entendem que a premiação ou bonificação pode interferir no sentido
de que alguns alunos que não conseguem se sair bem se sentem inferiorizados.
Outro achado importante da pesquisa é que os 5% de professores que não
concordam com as avaliações externas fazem um trabalho pedagógico sem levar em
conta os elementos constitutivos da matriz do SPAECE ALFA, demonstram que não
trabalham para fins eleitoreiros, não concordam com simulados, e estão procurando
sempre que seus alunos aprendam, e entendam que sempre haverá aquela criança
que não conseguirá, que tem mais dificuldade, e, para tanto, é normal este aluno
demorar mais aprender. Esses são pertencentes à escola que vem obtendo os
melhores resultados nestas avaliações.
Estes achados perpassam a dimensão social, crítica e pedagógica da avaliação
educacional, a serviço da melhoria da aprendizagem, com a utilização de testes
padronizados, e padrões internacionais, e trazem em seu âmago o fazer pedagógico

do professor e a responsabilidade que vimos representada em cada profissional com
a preocupação dos seus alunos aprenderem, além de sonhar junto com eles um futuro
melhor por meio da maior arma de todos os tempos: a educação.
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CAPÍTULO 08
O LÚDICO E OS JOGOS DE REGRAS COMO AGENTES DE MUDANÇAS DE
COMPORTAMENTO DE ALUNOS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE ALEGRE (ES):
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PIBID/FAFIA
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo estimular em alunos de uma escola
pública de Alegre (ES) o desenvolvimento de comportamentos de respeito às regras
de convivência; assim como às normas da sala de aula e da escola, favorecendo o
seu desenvolvimento moral. Sendo assim, embasando-nos nas contribuições de
autores da psicologia do desenvolvimento e da psicologia da moralidade,
desenvolvemos, no segundo semestre de 2014, um trabalho voltado para as regras
de convivência e o respeito mútuo com os alunos da pré-escola e do 3º e 4º ano do
ensino fundamental, utilizando o lúdico e os jogos de regras como instrumentos
mediadores. Por meio da participação e colaboração dos alunos, foi possível observar
atitudes de cooperação e respeito mútuo; os alunos compreenderam a importância de
respeitar e cumprir as regras; aprenderam que obedecê-las pode ter resultados
positivos e desobedecer, negativos. Diante disso, as crianças começaram a
compreender que as regras existem e são fundamentais para que haja o respeito ao
próximo e o bom convívio em uma sociedade democrática. Ressaltamos a relevância
da continuidade de trabalhos de educação em valores como o que se relata aqui, de
forma contínua, visando a construção de uma sociedade com indivíduos mais
autônomos, críticos e reflexivos.
PALAVRAS-CHAVE: Lúdico; Jogos de regras; Mudanças de Comportamento; PIBID;
Desenvolvimento Moral.
ABSTRACT: The present work aimed to stimulate in students of a public school in
Alegre (ES) the development of behaviors of respect for the rules of coexistence, as
well as the rules of the classroom and school, favoring their moral development. Thus,
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based on the contributions of authors of developmental psychology and the psychology
of morality, we developed, in the second half of 2014, a project focused on the rules of
coexistence and mutual respect with pre-school students and 3rd and 4th grades of
elementary school, using games and rules as mediating tools. Through the
participation and collaboration of the students, it was possible to observe attitudes of
cooperation and mutual respect; the students understood the importance of respecting
and following the rules; they learned that obeying them can have positive results and
disobeying, negative ones. In this way, the children started to understand that rules
exist and are fundamental to respect others and to live together well in a democratic
society. We emphasize the importance of continuing the work of education in values,
such as the one reported here, in a continuous way, aiming to build a society with more
autonomous, critical, and reflective individuals.
KEYWORDS:
Development.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho refere-se a um relato de experiência de uma das ações do
subprojeto de psicologia do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (FAFIA), situada na
cidade de Alegre (ES), realizada no decorrer dos anos de 2014 e 2015 em uma escola
pública do citado município capixaba. Contudo, para as discussões aqui
apresentadas, focaremos em sua primeira etapa, realizada efetivamente, no segundo
semestre de 2014.
O PIBID insere-se no escopo das iniciativas do Governo Federal para o
aperfeiçoamento e valorização da formação de professores para a educação básica
(FERREIRA; TEODORO, 2014), buscando proporcionar aos alunos das licenciaturas
a aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas. As atividades do PIBID
na FAFIA ocorreram no período compreendido entre fevereiro de 2014 a fevereiro de
2018, contando com dois subprojetos, a saber: psicologia e pedagogia.

Antes de relatar a experiência a que nos referimos neste texto, pensamos ser
relevante apresentarmos as etapas do trabalho desenvolvido. As atividades do
PIBID/FAFIA iniciaram-se em fevereiro de 2014 com a preparação dos bolsistas para
a inserção nas escolas e consequente aplicação das atividades docentes, o que se
deu entre fevereiro e abril de 2014, por meio da leitura e estudo do subprojeto de
psicologia, bem como da indicação de leituras acerca de métodos de coleta de dados
acerca do cotidiano escolar (observação, entrevista, análise documental), e de autores
que trazem contribuições para reflexão e compreensão dos processos que perpassam
o cotidiano das escolas, projeto pedagógico, entre outros, sendo todos alvo de
extensas discussões. Por fim, foram feitos ensaios práticos de observação, de forma
a simular a prática de observação a ser desenvolvida por eles nas escolas. Era
necessário possibilitar aos bolsistas a aproximação com as questões relativas ao
contexto escolar, propiciando-lhes um olhar amplo sobre aquela realidade.

Pensou-se, também, com muito cuidado, a inserção dos licenciandos nas
escolas, visto que o PIBID era uma experiência inovadora para todos os envolvidos bolsistas e escola parceira. Portanto, em abril de 2014 foi feita a apresentação do
subprojeto e da equipe PIBID às escolas. Feito isto, os bolsistas deram início ao
mapeamento escolar, por meio, sobretudo, da observação, o que se estendeu até
julho de 2014, quando foi realizada uma Assembleia Diagnóstica, ocasião em que foi
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apresentado à equipe escolar e demais convidados (representantes da secretaria

municipal de educação e superintendência regional de ensino) o “diagnóstico”
elaborado e as propostas de trabalho para o segundo semestre do ano de 2014,
abrindo espaço para a discussão e pontuações da equipe escolar.
Cabe, portanto, mencionar as etapas do trabalho realizado, considerando-se
as fases de desenvolvimento do PIBID/FAFIA:
1.

Diagnose: observações do cotidiano escolar;

2.

Estrutura didática: planejamento das atividades pelos bolsistas de

iniciação à docência (ID), conjuntamente com as supervisoras1, o qual era
avalizado pelas coordenadoras de área;
3.

Aplicação do planejamento elaborado;

4.

Acompanhamento: reuniões de frequência semanal entre a

coordenação institucional e coordenação de área; e entre as coordenadoras de
área, bolsistas ID e supervisoras. Além disso, a cada início e término de
semestre letivo eram realizadas reuniões gerais, no intuito de avaliar o projeto

e refletir sobre adequações necessárias e, ainda, reafirmar compromissos e
responsabilidades;
5.

Elaboração de Relatórios Parciais e Finais de Atividades:

essencial para a formação de professores crítico-reflexivos.
Frente às observações realizadas em uma das escolas parceiras, iniciamos um
trabalho versando o desenvolvimento moral, no segundo semestre do citado ano, o
qual será melhor descrito a seguir.
Buscamos, no trabalho ora apresentado, que teve o lúdico e os jogos de regra
como molas propulsoras, estimular nos alunos o desenvolvimento de comportamentos
de respeito às regras de convivência; assim como as normas da sala de aula e da
escola, favorecendo o seu desenvolvimento moral. Assim como contribuir para ampliar
o conhecimento científico que retrata sobre o lúdico e o uso dos jogos de regras na
escola e, ainda, sobre a educação em valores morais, muitas vezes negligenciada no
contexto escolar e nos cursos de formação inicial de professores (licenciaturas),
1

O PIBID conta com a seguinte relação de bolsistas: Iniciação à Docência, discentes dos cursos de
licenciatura contemplados pelo projeto institucional; Professores Supervisores, professores das escolas
parceiras (escolas públicas de educação básica) que acompanham, no mínimo, oito e, no máximo, dez
bolsistas de Iniciação à Docência (ID); Coordenador de Área, docentes da licenciatura que coordenam
os núcleos, formados por grupos de 24 a 30 bolsistas de Iniciação à Docência; e Coordenador
Institucional, docente da licenciatura, que coordena o projeto institucional de iniciação à docência na
IES, responsável pela gestão do projeto na instituição.
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visando expor novos conhecimentos e incentivar novas reflexões e trabalhos na
referida temática.

1.1 Desenvolvimento moral

Ao abordarmos o desenvolvimento moral é importante considerarmos que, em
uma acepção mais ampla, moral refere-se ao “conjunto de regras de conduta adotado
pelos indivíduos de um grupo social com a finalidade de organizar as relações
interpessoais segundo os valores do bem e do mal” (ARANHA, 2006, p. 173, grifo da
autora). Conforme nos destaca Lima (2011) a moralidade, para Piaget, fundamentase no respeito que o indivíduo adquire pelas regras, inicialmente unilateral, exercido
pela coação que os adultos e os mais velhos exercem com sua autoridade e, mais
tarde, mútuo, às normas e regras discutidas, aceitas e respeitadas pelos grupos
sociais a que pertence e, consequentemente, pelo respeito aos seus componentes,
marcado por relações de cooperação.
Assim, ao buscar compreender como se dá o desenvolvimento moral a partir
da infância, Piaget (1932/1994) nos apresenta três fases do citado desenvolvimento:
anomia (pré-moral), heteronomia e autonomia. A fase da anomia é compreendida do
nascimento aos dois anos, marcada pela ausência do reconhecimento das regras.
Segundo Pereira; Caetano (2012) ao nascermos não temos consciência do certo ou
errado, porém ao desenvolvermos poderemos alcançar ou não uma moral autônoma,
em que a obediência às regras acontece sem influência do outro, o indivíduo a realiza
consciente de sua necessidade.
Entre a anomia e a autonomia está a fase da heteronomia, em que as crianças
passam a obediência das regras, mesmo sem a compreensão de sua existência, por
meio do respeito unilateral. Na heteronomia “a moral é legitimada por intermédio da
referência a alguma fonte exterior de autoridade (pode ser a religião, os pais, os
amigos, o grupo, a sociedade, etc.) ” (LA TAILLE, 2016, p. 33). Cabe destacar que ao
agirem pelo respeito unilateral, as crianças cumprem as regras estabelecidas pelos
adultos, sem questioná-las, por considerá-las sagradas, não passíveis de modificação
ou questionamento. Posteriormente, quando avançam na linha do desenvolvimento
moral, as crianças tendem a agir permeadas pelo respeito mútuo, o que indica o
desenvolvimento da cooperação e a consciência das regras.
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La Taille2 (2006, citado por PEREIRA, 2006, p.07) aponta que “é a partir dos
quatro e cinco anos de idade que a criança começa a perceber que há coisas que se
fazem e outras que não se deve fazer”. A compreensão do certo e do errado se inicia
ainda nesta fase do egocentrismo, e o convívio social estabelecido nas pré-escolas
proporciona o despertar do senso moral, o que torna este estágio de desenvolvimento
propício para um trabalho de educação em valores morais, que segundo Müller;
Alencar (2012, p.456) refere-se ao
O processo pelo qual os valores deixam de ser leis impostas por agentes
externos e convertem-se em diretrizes internas, legitimadas pela própria
pessoa. Tal educação tem como objetivo maior a formação de sujeitos
autônomos [...] e, como tal, acontece sempre de forma inter-relacional, tanto
de fora para dentro, no sentido de uma preexistência de valores no meio
sociocultural, quanto de dentro para fora, no sentido de uma participação
crítica, responsável, autônoma e criativa de cada sujeito [...]. Além disso, ela
ocorre nos espaços em que existe incentivo ao diálogo, promoção de projetos
comuns, possibilidade para desenvolver a autonomia, cuidado com a
humanidade em nós e no outro, e valorização de algumas virtudes [...]. Isso
significa que ela pode acontecer nos mais diversos espaços sociais: na
família, na Igreja, na escola, nos círculos de amizade, entre outros.

Em se considerando a escola, foco do presente trabalho, a educação moral
pode ocorrer nos âmbitos: interpessoal, que contempla os vínculos interpessoais entre
os professores e alunos; curricular, que possibilita o diálogo e a construção de
opiniões sobre temas morais, de forma transversal e/ou pontual; e institucional, que
torna a escola um espaço democrático em que os valores morais estão sempre
presentes (PUIG, 20073 citado por MÜLLER; ALENCAR, 2012).
Trabalhar com regras pode contribuir para o desenvolvimento de limites, o que,
segundo Vinha4 (1998, citado por PEREIRA, 2006, p.14) é necessário pelo fato de
promover a frustração, levando a criança a compreender que nem sempre se pode
ganhar, ou realizar algo da forma que gostaria. Outrossim, a medida que se respeita
os limites “impostos” vai acontecendo simultaneamente o desenvolvimento moral.
Destarte, o contato com os julgamentos alheios e a consequente pressão das regras
lógicas e morais coletivas, contribuem, em grande escala, para a diminuição do
egocentrismo e crescimento da cooperação, em direção ao desenvolvimento da

autonomia moral (PIAGET, 1932/1994), que se instala quando o indivíduo desenvolve
2

LA TAILLE, Y. de. A violência e o despertar do senso moral. Revista Pátio. Educação Infantil. v. 11,
p. 6-11, 2006.
3
PUIG, J. M. Aprender a viver. In: ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Educação e valores: pontos e
contrapontos. São Paulo: Summus, 2007. p. 65-106.
4
VINHA, T. Sala de aula: espaço de construção da autonomia moral. Dois pontos: teoria e prática.
v.4, n. 36, p. 6-11, 1998.
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a compreensão de que a regra é um produto do grupo e que portanto, pode ser

alterada, considerando-se o critério de universalidade: obedecemos (respeitamos) as
regras porque concordamos que os motivos para a ação poderiam se tornar leis
universais. Destarte, na autonomia “a moral é legitimada por intermédio de raciocínios
pessoais que presidem a legitimação, ou não, de determinados valores, princípios e
regras” (LA TAILLE, 2016, p.33), o que exige uma reflexão crítica, e implica em
relações sociais de cooperação entre os indivíduos.
Sendo assim, considerando as fases do desenvolvimento moral acima descrito,
no que toca à prática das regras, Piaget estipula quatro estágios, apresentados no
Quadro 1 abaixo:
Quadro 1 - Estágios da Prática de Regras

1° Estágio (até os 2 anos)

Motor e individual, quando a criança simplesmente
manipula as bolinhas para sua própria exploração
e as utiliza como objetos diversos, para
estabelecer alguma ritualização, que é própria da
fase (rituais como processo de adaptação efetiva).

2° Estágio (entre 2 e 5, 6 anos)

Caracterizado pelo egocentrismo infantil, a criança
aceita as regras que recebe do exterior, dos
adultos ou dos meninos mais velhos (no caso do
jogo). Consideram as regras sagradas e imutáveis
e são completamente avessos à sua mudança.
Mas há uma característica que deve ser
detalhada: é o fato de que há uma desorganização
da memória da criança aproximadamente até os 7
anos de idade, quando ela crê que sempre soube
o que acabou de aprender. Joga com os outros os
imitando. Crê que está em interação com os
demais, enquanto está jogando só para si.
Modifica as regras sem perceber.

3° Estágio (entre 7, 8 anos e 11, 12
anos)

Caracterizado por uma cooperação que começa a
surgir, a criança já conhece as regras e já aceita
suas mudanças, desde que o grupo esteja de
acordo com elas. Jogam juntas, mas com regras
concomitantes, pois discordam completamente ao
relatar as regras.

4° Estágio (11, 12 anos)

Finalmente a organização do pensamento e a
autonomia. As crianças jogam pelo prazer da
disputa, mas procuram interagir quanto às regras,
que jamais são fixas e dispõe de possibilidade de
mudanças decididas pelo grupo.
Fonte: Lima (2011).
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Tomando por base os estágios da prática das regras e o estudo da psicologia

moral na obra de Piaget, notadamente em O Juízo Moral da Criança (PIAGET,
1932/1994), Lima (2011) apresenta a existência de três Regras:
1) Regra Motora: que faz parte da fase pré-verbal, onde a criança ritualiza
sua ação sobre os objetos e os elabora; 2) Regra Coercitiva: caracterizada
por uma fase onde a criança considera as regras como sagradas e imutáveis,
porque considera aquele que as informa, o adulto, como superior e
inatingível; 3) Regra Racional: onde, quase adolescente, as regras não são
mais aceitas como dadas, a menos que atenda as necessidades e/ou desejos
do outro. Podem ser modificadas desde que haja uma decisão e aceitação
grupal (LIMA, 2011, p.10, grifo nosso).

Cumpre destacar que o desenvolvimento moral parte da heteronomia em
direção à autonomia, contudo, conforme salienta La Taille (2016), em grande parte
das pessoas “costuma prevalecer a heteronomia, que convive com algumas ‘ilhas’ de
autonomia” (p.33). Sobre isso, ao refletir sobre o papel da escola e da família no
desenvolvimento moral autônomo das crianças Menin (1996) ressalta que
[...] se os professores e pais forem, como modelos, pessoas heterônomas,
que obedecem às regras por controles externos [...] não se pode esperar que
alunos e filhos tenham um desenvolvimento moral diferente. [...] Pais e
professores que querem uma educação para autonomia devem
primeiramente considerar seus próprios comportamentos e julgamentos
morais. A sua autonomia será modelo para as crianças, a ausência dela,
também (MENIN, 1996, p. 100-101).

Assim, é válido destacar que é necessário aos educadores repensar as práticas
educativas no intuito de privilegiar o desenvolvimento de sujeitos predominantemente
autônomos por meio de relações menos coercitivas entre professores e alunos, do
incentivo do diálogo e trocas sociais efetivas em atividades grupais e coletivas e da
construção de regras a partir de um processo democrático e dialogado com a
participação de todos os envolvidos (MENIN, 1996).

1.2 Lúdico e jogos de regras
Segundo Macedo; Petty; Passos (2005, p.13), “o brincar é fundamental para o
nosso desenvolvimento”. O brincar é coisa séria, requer atenção, concentração e
disponibilidade, não importa qual idade tenhamos. O brincar evolui para o jogar, e
neste são necessárias regras, objetivos, peças, tempo e tantas outras delimitações,
condições fundamentais para a sua realização. O jogar refere-se a um brincar com
regras e um objetivo definido anteriormente. “No jogo ganha-se ou perde-se. Nas
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brincadeiras diverte-se, passa-se um tempo [...] O jogar é uma brincadeira organizada,
convencional, com papéis e posições demarcadas” (MACEDO; PETTY; PASSOS,
2005, p.14).
O lúdico é de fundamental importância nos processos de desenvolvimento, de
aprendizagem e também na formação moral, tendo em vista que a compreensão e o
respeito às regras, são essenciais na fase da heteronomia, e se bem direcionado
podem levar ao alcance da autonomia, uma vez que quando joga, a criança interage
com seus pares e debate opiniões e pontos de vista, o que favorece o exercício da
reciprocidade e do respeito mútuo (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005; CAIADO;
ROSSETTI, 2009).
Segundo Caiado; Rossetti (2009) o jogo de regras é tido por Piaget
(1964/1978)5
Como produto da organização coletiva das atividades lúdicas, [e, portanto]
representa a exigência de reciprocidade social na medida em que instaura a
regra como produto de uma regularidade imposta pelo grupo. [...] o jogo de
regras constitui a atividade lúdica do ser socializado, o que explicaria seu
desenvolvimento tardio e a permanência de sua prática após a infância (p.88).

As atividades lúdicas e os jogos são essenciais não somente para o
desenvolvimento integral da criança, mas também à formação do cidadão. Dallabona;
Mendes (2004) afirmam que trabalhar com o lúdico é indispensável para o
desenvolvimento sadio e para a apreensão dos conhecimentos, visto que possibilita o
desenvolvimento da percepção, da imaginação e dos sentimentos, propiciando às
crianças “aprender consigo mesmas e com os objetos ou pessoas envolvidas nas
brincadeiras [e jogos], nos limites de suas possibilidades e de seu repertório”
(MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005, p.14).
No desenvolvimento moral o indivíduo introjeta as normas sociais por meio da
transmissão de valores morais. Na moral autônoma, o respeito às regras se dá pela
compreensão de sua universalidade. Delval (2006) ressalta a fundamental importância
da compreensão da necessidade das regras no ambiente escolar, bem como em
outros setores da vida para o alcance da autonomia, e a utilização de jogos de regras
pode ser um importante aliado no desenvolvimento de uma moral autônoma, bem
como de relações de cooperação (CAIADO; ROSSETTI, 2009).

5

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. (Trabalho original
publicado em 1964)
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Segundo Delval (2006) a escola tem por tarefa a promoção de competências
sociais, preparando o aluno para inserção no mundo social e para a vida democrática.
Para tanto, deve possibilitar reflexões acerca do respeito às normas e das sanções
diante do descumprimento das mesmas. Tais questões, aliadas à crescente
capacidade de descentração, decorrente da diminuição do egocentrismo e
desenvolvimento da empatia e cooperação, onde aprendemos a entender os outros
em suas razões mesmo quando não concordamos com as mesmas, contribuem para
o desenvolvimento moral em direção à autonomia. Nesta perspectiva, a educação
moral deve levar o aluno a refletir, reconstruir e elaborar de forma consciente a sua
vida na sociedade, e isso pode ocorrer já desde os primeiros anos escolares,
considerando-se as especificidades da infância e adolescência, a partir da valorização
da dimensão lúdica (incluindo-se os jogos) como fundamental em tal contexto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado por bolsistas de iniciação à docência (Subprojeto
Psicologia) com estudantes da pré-escola e do 3º e 4º anos do ensino fundamental;
do turno vespertino e matutino, respectivamente, de uma das escolas parceiras do
projeto PIBID/FAFIA localizada no município de Alegre – ES, com idades
compreendidas entre 4 e 11 anos. Cumpre destacar que o trabalho foi realizado
mediante a orientação e acompanhamento de uma coordenadora de área (Psicóloga
Licenciada, quarta autora deste trabalho) e de uma supervisora (bolsista do projeto e
professora na escola parceira). As atividades eram discutidas, avaliadas e reavaliadas
em reuniões semanais de acompanhamento.
Ao chegarmos à instituição entregamos à direção uma carta de apresentação,
mediante a autorização, iniciamos uma breve observação das turmas nas quais
desejávamos trabalhar. Feito isso, percebemos a necessidade de um trabalho que
versasse as regras, priorizando aquelas de convivência.

Na turma da pré-escola, evidenciamos que seria importante desenvolver um
trabalho que enfocasse as regras de convivência e o respeito entre as crianças.
Portanto, era elaborado, mensalmente, um planejamento das atividades que iriam ser
realizadas no decorrer de cada semana, com possíveis ajustes mediante a
necessidade, respeitando-se o momento e as peculiaridades da fase de
desenvolvimento em que os alunos se encontravam. No decorrer do projeto realizado
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buscamos destacar as diferenças individuais, o quanto cada um é importante com sua

singularidade. Para introduzir os trabalhos, eram feitas discussões sobre fábulas com
os alunos, visando despertar o interesse pela leitura e alcançar sua compreensão
acerca de temas relevantes como: a amizade, o respeito e o bullying, sempre
trabalhados de forma lúdica, propiciando aos alunos espaço para reflexão e
discussão.
Com os alunos do 3º e 4º ano priorizaram-se atividades com os seguintes jogos
de regras: pega varetas; dama; uno; ludo e trilha (as peças eram os próprios
jogadores, portanto, cada participante interagia com os colegas por meio do jogo),
sempre enfatizando as regras a serem seguidas. Foi observado o comportamento dos
alunos durante o processo de aplicação e, ao término da atividade, estes eram
relacionados com as regras da escola, da sala de aula e de convivência, levando-os
a refletirem sobre a importância do respeito às regras; primando-se sempre pelo
estabelecimento de um ambiente de cooperação, propício à reflexão e tomada de
consciência sobre as regras.
Após cada ida à escola, eram feitos registros cursivos sob forma de diário de
campo, que contemplava a descrição do ocorrido na escola naquele dia, bem como
as discussões e reflexões suscitadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao iniciar o trabalho aqui descrito, observamos a ausência do respeito mútuo
entre os alunos (por meio do uso frequente de apelidos pejorativos para se referir ao
colega), bem como a desobediência às ordens de professores, o que nos sugeria que
eles desconheciam as regras da escola. Os professores, muitos fatigados diante da
rotina da escola, se viam impotentes diante da situação. Não presenciamos, durante
o tempo em que estivemos na escola, a realização de nenhum trabalho que versasse
a conscientização acerca da importância das regras, que possibilitasse a
compreensão sobre os benefícios do respeito e do bom convívio social. Contudo, a
partir do estudo dos referenciais da psicologia da moralidade aqui explanados,
compreendemos que o conhecimento das regras, por si só, não garante o seu respeito
e/ou obediência; é necessário um trabalho a longo prazo, visto que a consciência das
regras e sua compreensão é um processo que se dá no decorrer do desenvolvimento.
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Por meio das atividades por nós desenvolvidas observamos que as temáticas
propostas suscitaram discussões e reflexões muito ricas. Os alunos demonstraramse participativos e colaboradores e, como resultados pudemos notar o maior respeito
ao outro e as suas diferenças; as crianças expressavam seus sentimentos,
mencionando o que não gostavam que o colega fizesse com elas, sendo respeitados
e legitimados naqueles momentos. A partir de então, começamos a estabelecer o
respeito na sala de aula: o ato de ouvir quando o outro está falando; o fato de não
debochar do colega; entre outros. Observamos ainda, que em vários outros momentos
as crianças utilizavam dos temas trabalhados para expor sua insatisfação. Por
exemplo, um colega debocha do outro. Este que foi insultado respondia dizendo que
não se deve fazer isso, que as “tias” (como eles se referiam a nós) ensinaram que
este comportamento não é o adequado.
Por intermédio dos jogos utilizados os alunos compreenderam a importância de
respeitar e cumprir as regras; aprenderam que obedecê-las pode ter resultados
positivos, enquanto o não cumprimento destas pode resultar em consequências nem
sempre agradáveis.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho versando a temática do desenvolvimento moral foi
realizado no segundo semestre de 2014, assim, os dados aqui discutidos são apenas
os indicativos de algo que pode ter um alcance muito maior. A continuidade de
trabalhos nesta direção é de fundamental importância para a construção de uma
sociedade com indivíduos mais autônomos, críticos e reflexivos.
Sabemos que as mudanças de comportamento observadas nos alunos a partir
do trabalho realizado necessitam ser reforçadas diariamente. Um trabalho de valores
na educação é essencial, seja por meio das relações interpessoais entre alunos e
professores (privilegiando-se relações de cooperação, em detrimento da coação); de

métodos orais (exposições orais sobre o tema, calcadas na reciprocidade, na
descentração e no respeito mútuo, por meio do diálogo e da discussão sobre dilemas
morais); de ações cooperativas (incentivando-se atividades coletivas e a interação das
crianças entre si); da explicitação de valores e da relação entre os valores abordados
e as situações práticas.
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Portanto, podemos discutir sobre a relevância do trabalho apresentado, tendo

em vista que ações que propiciam o exercício da cooperação são fundamentais para
o alcance futuro da autonomia. E é por meio de trabalhos como este, que poderemos
auxiliar as crianças em seu desenvolvimento rumo à autonomia moral, construindo
seus valores e aprendendo a respeitar a si mesmas e ao próximo: a escola, como
agência socializadora, tem um papel essencial nesse processo. Diante disso, as
crianças começam a compreender que as regras existem e são fundamentais para
que haja o respeito ao próximo e o bom convívio em uma sociedade democrática.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.2, p. 9959-9971 feb. 2022. ISSN: 2525-8761

117

REFERÊNCIAS
ARANHA, M. L. A. Axiologia. In: ARANHA, M. L. Filosofia da Educação. 3 ed. rev. e
ampl. São Paulo: Moderna, 2006. p. 171-189.
CAIADO, A. P. S.; ROSSETTI, C. B. Jogos de regras e relações cooperativas na
escola: uma análise psicogenética. Psicologia Escolar e Educacional, v. 13, n. 1,
p. 87-95, Jan./Jun. 2009. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/pee/a/TjnF9T5FJwJb9MRYbkjgdbg/. Acesso em: 11 Jan.
2022.
DALLABONA, S. R; MENDES, S. M. S. O lúdico na educação infantil: Jogar, brincar,
uma forma de educar. Revista de divulgação técnico-científica do ICPG. v. 1, n.
4, jan./mar. 2004. Disponível em:
https://conteudopedagogico.files.wordpress.com/2011/02/o-ldico-na-educaoinfantil.pdf. Acesso em: 11 Jan. 2022.
DELVAL, J. Manifesto por uma escola cidadã. Tradução Jonas Pereira dos
Santos. Campinas: Papirus, 2006.
FERREIRA, A. M. S; TEODORO, F. M. PIBID/FAFIA: Reflexões preliminares acerca
do trabalho de coordenadores de área - Subprojeto Psicologia. Anais do 1º.
Congresso Multidisciplinar de Produção Científica da FAFIA, p.35-48, 2014.
Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/13rl83NHlTfXgPUTSpLTRAQnrtjiYkSR5/view?usp=sha
ring. Acesso em: 13 Jan. 2022.
LA TAILLE, Y. de. Moral e ética no mundo contemporâneo. Revista USP, n. 110, p.
29-42, jul/ago/set 2016. Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/125319/122350. Acesso em: 11 Jan.
2022.
LA TAILLE, Y. de. Moral e Ética: dimensões intelectuais e afetivas. Porto Alegre:
Artmed, 2006.
LIMA, V. A. A. A Psicologia Moral na Obra de Jean Piaget. Anais do I Congresso
de Epistemologia Genética da Região Amazônica – 27 a 29 de Abril de 2011.
Disponível em: http://www.periodicos.unir.br/index.php/cegra. Acesso em: 10 Jan.
2022.
MACEDO, L; PETTY, A. L. S; PASSOS, N. C. Os jogos e o lúdico na
aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2005.
MENIN, M. S. S. Desenvolvimento Moral. In: MACEDO, L. (Org.) Cinco estudos de
educação moral. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996. p. 37-104.
MÜLLER, A.; ALENCAR, H. M. Educação moral: o aprender e o ensinar sobre justiça
na escola. Educação e Pesquisa, v. 38, n. 2, p. 453-468, abr./jun. 2012. Disponível
em: https://www.scielo.br/j/ep/a/BjkmV5rjjtbLzjj8smhYk3G/?lang=pt&format=pdf.
Acesso em: 11 Jan.2022.
Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.2, p. 9959-9971 feb. 2022. ISSN: 2525-8761

118

PEREIRA, M. R.; CAETANO, L. M. A Construção das Regras e o Desenvolvimento
Moral da Criança: O Papel do Educador. Anais da Semana de Pedagogia da UEM.
v. 1, n. 1. Maringá: UEM, 2012. Disponível em: https://docplayer.com.br/18528214-Aconstrucao-das-regras-e-o-desenvolvimento-moral-da-crianca-o-papel-doeducador.html. Acesso em: 11 Jan. 2022.
PEREIRA, R. L. O Papel da Educação Infantil na Construção da Autonomia
Moral: Uma Revisão de Literatura. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso
de Especialização em Psicologia Clínica : Infância e Família) - Universidade Federal
do Rio Grande do Sul - Instituto de Psicologia - Departamento de Psicologia do
Desenvolvimento da Personalidade. Porto Alegre, 2006. Disponível em:
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/12327. Acesso em: 11 Jan. 2022.
PIAGET, J. O Juízo moral da criança. São Paulo: Summus, 1932/1994.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.2, p. 9959-9971 feb. 2022. ISSN: 2525-8761

119

CAPÍTULO 09
O USO DE SIMULAÇÕES DE PLANTAÇÕES E APLICATIVOS NO APRENDIZADO
DA MATEMÁTICA
Gilvânia Rodrigues Fontenele
Graduada de Licenciatura em Matemática
IFPI - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí campus Cocal
Rodovia PI 213, Km 21 - S/N - Zona Rural - 64.235-000 - Cocal-PI
E-mail: gilvaniafontenele@gmail.com
Francisco Ferreira Gonçalves Neto
Graduando de licenciatura em Matemática
IFPI - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí campus Cocal
Rodovia PI 213, Km 21 - S/N - Zona Rural - 64.235-000 - Cocal-PI
E-mail: netoc3po@gmail.com
Kelly Mireles Rodrigues
Graduanda de licenciatura em Matemática
IFPI - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí campus Cocal
Rodovia PI 213, Km 21 - S/N - Zona Rural - 64.235-000 - Cocal-PI
E-mail: kellymirles@gmail.com
RESUMO: Como o ensino-aprendizagem da Matemática tem se mostrado cada vez
menos eficaz ao longo dos anos, se tornou necessário buscar novas formas de
trabalhá-la em sala de aula. Partindo dessa ideia, pensamos em uma forma de
melhorar esse cenário. Optamos por trabalhar junto ao 1° ano do ensino médio
integrado ao técnico em agricultura do IFPI campus Cocal, buscando a
interdisciplinaridade entre a Matemática e as disciplinas de técnico em agricultura
junto a busca da inserção de novas tecnologias em sala de aula. Objetivamos tornar
o aprendizado mais interessante aos alunos e os ajudar a construir seu próprio
conhecimento. Para isso utilizamos como auxílio aplicativos que pedimos para
instalarem em seus smartphones, que ajudaram os discentes na realização das
atividades. Utilizamos o aplicativo Smart Distance, que calcula distâncias e o aplicativo
Cultivar! que contém o catálogo de hortaliças que podem ser plantadas em cada
região e dá informações necessárias para o cultivo de cada uma. Realizamos o projeto
em 8 aulas, de 50 minutos cada uma. Tivemos resultados satisfatórios, que mostraram
que a tecnologia pode ser bem utilizada em sala de aula e ajudar no ensino
aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE:
Interdisciplinaridade.

Matemática;

Agricultura;

Ensino;

Aplicativos;

ABSTRACT: As the teaching-learning of mathematics has become less and less
effective over the years, it has become necessary to seek new ways of working with it
in the classroom. Based on this idea, we thought of a way to improve this scenario. We
chose to work with the 1st year of high school integrated to the technical agriculture of
the IFPI Cocal campus, seeking interdisciplinarity between mathematics and the
technical agriculture subjects along with the insertion of new technologies in the
classroom. We aim to make learning more interesting for students and help them build
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their own knowledge. To this end, we used as an aid applications that we asked them
to install on their smartphones, which helped the students to carry out the activities.
We used the Smart Distance app, which calculates distances, and the Cultivar! app,
which contains a catalog of vegetables that can be planted in each region and gives
the necessary information to grow each one. We carried out the project in 8 classes of
50 minutes each. We had satisfactory results, which showed that technology can be
well used in the classroom and help in teaching and learning.
KEYWORDS: Mathematics; Agriculture; Teaching; Applications; Interdisciplinarity.
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1. INTRODUÇÃO
O ensino de Matemática nas escolas, na maioria das vezes se dá de forma
descontextualizada e abstrata, o que acaba gerando um desinteresse dos alunos pela
disciplina e muita dificuldade de aprender, uma das consequências desse tipo de
ensino é apresentado por D’Ambrosio (1989, p.16).
(...) primeiro, os alunos passam a acreditar que a aprendizagem da
matemática se dá através de um acúmulo de fórmulas e algoritmos. Aliás,
nossos alunos hoje acreditam que fazer matemática é seguir e aplicar regras.
Regras essas que foram transmitidas pelo professor. Segundo os alunos que
a matemática é um corpo de conceitos verdadeiros e estáticos, dos quais não
se duvida ou questiona, e nem mesmo se preocupam em compreender
porque funciona. Em geral, acreditam também, que esses conceitos foram
descobertos ou criados por gênios”.

Os professores muitas vezes não levam em consideração a realidade dos
alunos, apenas ensinam a usar fórmulas e fazer cálculos, sem apresentar uma
possível aplicação prática para os conteúdos.
A matemática é a disciplina que segundo estudos na área da educação, os
alunos têm mais dificuldade de aprender ou construir conhecimentos significativos.
Essas questões podem nos ajudar a compreender que a descontextualização pode
ser um dos principais fatores do fracasso nos processos de ensino e aprendizagem,
fazendo com que os estudantes não consigam relacionar os conteúdos estudados ao
dia-a-dia. Esta ideia é complementada por Alves, Mauer, Severo (2020, p. 3) no
seguinte trecho:
A escola, por vezes, não considera a vivência e os desejos dos estudantes,
causando-lhes insegurança, provocando muitas vezes, traumas e medo da
Matemática. Frequentemente a reprovação acontece devido á inibição
imposta pelo distanciamento entre a realidade do estudante e os conteúdos
matemáticos.

Por muito tempo, o professor ficou sendo o detentor de todo o conhecimento
em sala de aula, enquanto os alunos são receptáculos onde o professor deposita seu
conhecimento, e assim os alunos aprendem. Segundo Freire (1972) essa ideia vem

se alterando e os termos professor-estudante e estudante-professor emergiram, com
isso o professor não é mais o-que-ensina, mas também aquele que aprende
mutuamente com os estudantes através do diálogo, e eles por sua vez, aprendem
enquanto ensinam.
O método atual de ensino pode ser considerado tradicional, e por isso, em
alguns casos pode dificultar o aprendizado, pois os novos meios de comunicação
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permitem acessar diferentes tipos de informação, não sendo necessário continuar

seguindo um programa linear de disciplina que não contribuirá para o desenvolvimento
do aluno. Dessa forma, é necessário pensar em novos meios de se fazer matemática,
porque os recursos atuais que temos permitem trabalhar com assuntos
interdisciplinares de forma diferenciada e eficiente.
O ensino da Matemática no Brasil pode ser considerado ainda fragilizado, isso
porque, segundo (EBC, 2017) dados divulgados pelo movimento Todos Pela
Educação, ao deixar a escola ao final do terceiro ano do ensino médio, apenas 7,3%
dos alunos atingem níveis satisfatórios de aprendizado. A dificuldade na Matemática
Pode haver várias causas, entre elas temos o contexto familiar, a formação dos
professores das series iniciais, a influência do professor e etc. (PACHECO, 2017).
Diante dessas dificuldades educacionais, surgiu a necessidade de se propor
um ensino contextualizado e problematizador, pois segundo Japiassú (1992) “os
conteúdos das diversas disciplinas são apresentados sem que se explique a relação
que uns guardam com os outros”, essa ligação entre as disciplinas é necessária, pois

da forma como os conteúdos estão sendo abordados, os alunos não estão
conseguindo ter uma aprendizagem significativa. E essa dificuldade no aprendizado
torna-se um dos fatores que contribui para a evasão escolar.
Com o projeto integrador IV, tivemos o objetivo de inserir a tecnologia no
ambiente da sala de aula, e através da mesma, melhorar o aprendizado dos discentes,
por esse motivo recorremos ao uso de aplicativos de smartphones. O primeiro auxilia
no trabalho com as hortaliças e o segundo, mede distâncias. Acredita-se que
associando o uso desses softwares a outras ferramentas, a aprendizagem torne-se
mais eficaz. Sabemos que a tecnologia não é a solução dos problemas do ensino
brasileiro, mas ela pode ser um catalisador importante para a mudança e uma
ferramenta para apoiar a indagação, composição, colaboração e comunicação dos
alunos (DINIZ, 2001).
A tecnologia se faz muito presente em nossas vidas atualmente, e ela continua

a evoluir cada dia mais, esse novo estilo de vida com essa nova forma de se
comunicar, pede a inserção das tecnologias em sala de aula também.
Com a progressiva evolução científica e tecnológica, o aprender exige cada
vez mais novas formas de construir os conhecimentos e se constitui numa
exigência social, sendo indispensável para o desenvolvimento pessoal,
profissional e, consequentemente, econômico das pessoas. (HOFFMANN
VELHO; MACHADO de LARA, 2011)
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Assim, vemos que unir a tecnologia nas salas de aula é importante, não só para

chamar a atenção dos alunos, mas para ajudar um dos papéis da escola, que é
124repara-los para o mundo. Mas a questão não é apenas inserir as tecnologias nas
aulas, mas usar de forma significativa, adaptando aos problemas ou desafios da
realidade vivida pelos estudantes e pela comunidade. No caso deste projeto,
utilizamos a tecnologia agregada aos conhecimentos de matemática e agricultura com
os alunos.
Grande parte dos jovens de hoje vivem “conectados”, seja em redes sociais,
sites de buscas e até jogos, o que faz da tecnologia digital um chamativo para a
atenção deles, e tira o foco das “antigas tecnologias”, pois hoje em dia você não
precisa andar com inúmeros livros, já que pode ter acesso a eles pelo celular, ou até
mesmo aprender alguns assuntos, pois com a internet podemos ter acesso a qualquer
momento. Por esses e outros motivos, as aulas necessitam de uma melhora, pois o
modelo utilizado hoje não cativa a atenção de muitos alunos, e geralmente não
aumenta a vontade de realmente aprender os assuntos, por isso é necessário

combinar esses conhecimentos para que os conteúdos se tornem mais interessantes
e eficazes.
Com a Modelagem Matemática é possível abordar assuntos que estão
inseridos na rotina dos alunos, e ao relacionar os conteúdos matemáticos com
assuntos do cotidiano, é possível tornar a aprendizagem mais fácil e significativa para
o aluno, contribuindo para alcançar o objetivo da escola, que é formar pessoas que
tenham senso crítico e que sejam capazes de intervir nas questões sociais. Segundo
(Almeida et al, 2016), a Modelagem Matemática é uma alternativa pedagógica onde
podemos abordar a Matemática em um problema não essencialmente matemático.
É a partir dessa “importação” da Matemática Aplicada que a conceitualização e
a caracterização da Modelagem Matemática na Educação Matemática têm tido
diferentes abordagens e têm sido realizadas segundo diferentes pressupostos em
relação às concepções pedagógicas que norteiam as práticas educativas e as

estruturações teóricas das pesquisas científicas. (Almeida et al, 2016)
Como estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, devemos procurar
compreender o modelo de ensino atual e pensar em meios que visem melhorá-lo para
as próximas gerações. É com esse pensar, que propomos trabalhar conteúdos
matemáticos agregados aos conhecimentos de agricultura com os alunos do 1° ano
do ensino médio integrado ao técnico em agricultura do IFPI campus Cocal, pois
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partimos da suposição de que o uso de materiais lúdicos e tecnológicos ajudarão na

melhoria do aprendizado deles, e como vivemos em uma sociedade dependente da
tecnologia não faria sentido excluí-la do ambiente da sala de aula.
Considerando os desafios para o ensino de matemática nas escolas, o papel
das novas tecnologias e a modelagem matemática como possibilidades de
intervenção de planejamento e de ensino dessa área do conhecimento, propomos
aplicar uma atividade de administração rural, que incluiria os assuntos que já foram
vistos até o momento, tanto matemáticos quanto de agricultura e também o uso de
aplicativos que podem ajudar no gerenciamento agrícola, dessa forma seria aplicada
uma aula de matemática problematizada e contextualizada para os estudantes do
técnico em agricultura do IFPI campus Cocal, pois agricultura é o curso deles.
Essas ações de intervenção buscam romper com uma perspectiva de educação
bancária em que se limita a depositar o maior número de informações no aluno, mas
sim um processo de ensino-aprendizagem. Onde o professor, mais do que conhecer,
tem que saber ensinar o que sabe, e ensinar é processo, é conduzir alguém ao saber:

saber fazer, saber pensar, saber ensinar. (KENSKI, 2012).
O projeto de extensão possibilita uma aproximação entre a unidade escolar e a
comunidade, além de propiciar aos licenciados uma experiência acadêmica que
ajudará desenvolver uma competência crítica para atuar com maior segurança em sua
profissão docente.
Decidimos trabalhar com a simulação, pois é uma forma de mostrar aos alunos
do curso de agricultura do primeiro ano que os assuntos que eles veem em sala de
aula são realmente úteis nas suas futuras atividades, em conversas com os
professores da turma eles relataram que muitos alunos não conseguem se identificar
com as disciplinas de agricultura, e da mesma forma com a disciplina de matemática,
assim, decidimos unir os dois conhecimentos, e propor um aprendizagem mais
significativa para suas formações.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Avaliar a eficácia da tecnologia digital no processo do ensino-aprendizagem da
Matemática.

2.2 Objetivos específicos

Desenvolver o interesse dos alunos nas disciplinas de agricultura e na
Matemática.
•

Propor a cooperação entre os alunos.

•

Mostrar que os smartphones podem auxiliar na aprendizagem.

3. PERCURSOS METODOLÓGICOS

Para observar a eficácia do uso de tecnologia na sala de aula fizemos um
projeto que envolve o uso de aplicativos de smartphones para auxiliar os alunos na
simulação de plantações. O projeto foi desenvolvido na turma de 1º ano integrado ao
curso técnico em agricultura do IFPI campus Cocal.
Com isso, os alunos utilizaram os conhecimentos matemáticos que já
possuíam, em uma aplicação prática. Nosso desafio quanto futuros professores é
contextualizar o ensino de matemática, para deixá-lo com um entendimento mais fácil,
por isso escolhemos agregar matemática com a agricultura, porque é a disciplina que
está mais inserida no cotidiano da turma escolhida, e também por haver uma falsa
ideia de que para trabalhar com agricultura não precisa saber matemática.
Utilizamos dois aplicativos com os alunos, o aplicativo Smart Distance, que
calcula distâncias e o aplicativo Cultivar! que contém o catálogo de hortaliças que
podem ser plantadas em cada região e dá informações necessárias para o cultivo de
cada uma. Realizamos o projeto em 8 aulas, de 50 minutos cada uma.
As atividades propostas foram totalmente centradas nos alunos. Deixamos que
eles tivessem mais autonomia em sala de aula. Demos apenas as coordenadas, mas
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eles decidiram como iriam seguir. Com isso, conseguimos avaliar os papéis de

professor e aluno dentro de sala de aula.
Através da forma que eles utilizaram os aplicativos e a internet, foi possível
avaliar para saber se a tecnologia traz benefícios em sala de aula, se pode ou não
ajudar no aprendizado dos estudantes, e a partir disso, avaliamos se a
contextualização dos conteúdos da matemática combinados com essa tecnologia,
facilita a aprendizagem e se chama a atenção dos alunos.
A atividade de simulação foi realizada em grupos formados pelos próprios
alunos. As aulas foram centradas nos estudantes, pois eles participaram ativamente
da atividade, dando opiniões e sugestões. Os conhecimentos utilizados na simulação,
tanto de agricultura quanto de Matemática, foram identificados e pesquisados pelos
próprios discentes.
As aulas seguiram a seguinte sequência: Foi desenvolvida uma aula de
demonstração, onde apresentamos o projeto, como seria o funcionamento da
simulação e os aplicativos a serem utilizados no decorrer das aulas. Mostramos como

poderíamos trabalhar a matemática e a agricultura na simulação. A partir disso, os
alunos formaram os grupos, decidimos não interferir nessa escolha. Cada grupo tinha
um representante que era a pessoa que nos comunicava os planos, ações e dúvidas
do grupo. Cada grupo também precisava de apenas um celular para utilizar os
aplicativos. Após a escolha dos grupos, fizemos o sorteio dos pedaços dos terrenos e
levamos os alunos para o SAF (Sistema AgroFlorestal) da escola para fazer a medição
dos terrenos com o aplicativo Smart Distance. O momento seguinte foi a escolha das
hortaliças que seriam trabalhadas através do aplicativo Cultivar!. Em seguida, houve
a troca de informações entre os estudantes sobre a cultura a ser plantada. Para
adquirirem mais informações a respeito das hortaliças, levamos os alunos até o
laboratório de informática para que pesquisassem sobre cada tipo de cultura e
fizessem o planejamento da simulação, conclusão da atividade e identificação do
conhecimento matemático utilizado durante o trabalho. Por último, realizamos uma

roda de conversa para discussão acerca da atividade realizada e dos conhecimentos
trabalhados, proporcionando aos estudantes liberdade para indagar, criticar e dar
sugestões.
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4. RESULTADOS

O projeto foi realizado nos dias 12, 14, 19 e 22 de novembro de 2019,
totalizando 8 aulas de 50 minutos cada. A execução aconteceu em duas semanas nos
horários disponibilizados pelos professores da turma do 1° ano integrado ao técnico
em agricultura.

4.1 Aulas referentes ao dia 12

Nas duas primeiras aulas apresentamos nosso projeto para os alunos, para
que eles soubessem do que se tratava, e o porquê de estarmos o realizando na turma
deles. Depois pedimos para que eles montassem 6 grupos, 3 grupos de 7 pessoas e
3 grupos de 6 pessoas, e que também escolhessem um representante, pois
utilizaríamos apenas um aparelho celular por grupo, uma vez que não tínhamos a
garantia que todos os estudantes tivessem acesso a um. Entretanto, o uso do aparelho
não ficaria restrito apenas ao representante, os demais também poderiam manusear.
Após isso, começamos a enviar os aplicativos Smart Distance e Cultivar! para
os líderes dos grupos. Quando todos os grupos já estavam com os aplicativos
instalados em seus aparelhos, sorteamos os pedaços que foram divididos
anteriormente do terreno que escolhemos dentro do próprio IFPI, ele foi dividido em 6
partes diferentes para os grupos não ficassem com áreas de mesmas dimensões.
Depois do sorteio, levamos os grupos para o terreno, e ensinamos a utilizar o
aplicativo para medir distancias, a partir desse momento eles começaram a medir seus
próprios terrenos, mas alguns grupos não terminaram a tempo.
A terceira aula foi realizada à tarde no pátio do instituto, porque a sala deles
não estava disponível no momento, o que nos permitiu diversificar e ensinar em um
ambiente diferente do habitual. Nessa aula pedimos que os alunos abrissem o
aplicativo cultivar!, que é um aplicativo que contém todos os tipos de hortaliças que

podem ser cultivadas de acordo com a região, além de trazer várias informações úteis
sobre o cultivo de determinada cultura.
Neste aplicativo eles iriam verificar o catálogo de hortaliças da região Nordeste,
e cada grupo iria discutir entre os componentes qual tipo de cultura iria escolher para
fazer a simulação de uma plantação. Depois pedimos que todas as equipes dissessem
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o que tinham escolhido e o porquê, quais critérios eles tinham levado em consideração

na hora da escolha. Também sugerimos que cada grupo desse opiniões sobre a
escolha dos demais. Para começar a discussão, falávamos o tipo de cultura que tinha
sido escolhido por determinado grupo, e a partir disso, quem quisesse dava sua
opinião ou informações a respeito do assunto, e o próprio grupo também podia se
posicionar.

4.2 Aulas referentes ao dia 14

Neste dia ministramos duas aulas, que ocorreram no laboratório de informática,
pois queríamos que os alunos pesquisassem mais informações acerca das hortaliças
que tinham escolhido. Para isso, sugerimos alguns pontos que eles podiam pesquisar,
que eram: tempo de colheita, quanto produz, o espaçamento entre as plantas e quanto
custa a venda.
Os alunos tiveram algumas dificuldades com a pesquisa, porque as vezes não

encontravam as informações que queriam, mas no final todos conseguiram. Alguns
dos grupos tiveram a iniciativa de preparar os cálculos da área do terreno e começar
a fazer o esboço no papel, o que foi uma surpresa de um certo modo, porque eles já
estavam sabendo como prosseguir a atividade antes mesmo de dizermos. Com esta
atitude, verificou-se que certos grupos colocaram em prática o conhecimento já
adquirido na sala de aula com seus professores.
O professor que disponibilizou os horários, nos acompanhou durante a aula, e
tirou dúvidas dos alunos, e também as nossas. Durante a atividade, uma das alunas
que teve a iniciativa de fazer os cálculos de área e planejar a plantação, apresentou a
forma que utilizou para seus colegas e como eles poderiam prosseguir com a
atividade.
A atitude da estudante foi uma grande contribuição para o trabalho que estava
sendo desenvolvido, pois ver que os alunos tiveram interesse pelo projeto e que

conseguiram assimilar conhecimentos das disciplinas do curso, é animador para todo
educador.
Foi um momento em que, além de aprendermos como conduzir uma aula com
o professor que já tem experiência na área, também pudemos ver que o professor não
é o único detentor do conhecimento, os alunos também têm seu saber que pode ser
utilizado na sala de aula.
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4.3 Aula referente ao dia 19

Nesta aula pedimos que os alunos nos entregassem os projetos de plantação
que tinham começado a fazer na aula anterior, como alguns grupos ainda não haviam
terminado, disponibilizamos parte do horário para que eles pudessem concluir o
trabalho.
Depois de terminarem a atividade, começamos então a perguntar para eles se
conseguiam identificar onde utilizaram matemática para fazer a simulação. Eles
responderam que sim, e começaram a falar quais, enquanto nós começamos a listar
no quadro todos os conhecimentos matemáticos que eles citavam.
Conforme eles iam falando, nós fomos nos surpreendendo pois eles utilizaram
mais matemática do que imaginamos que usariam. Isso mostra que quando
abordamos assuntos de forma interdisciplinar, podemos identificar e utilizar mais
conhecimentos do que pensávamos em utilizar.
Logo após, quando fomos analisar os trabalhos, percebemos que isso

aconteceu porque os grupos fizeram os cálculos de maneiras diferentes, pois não
impomos um modelo ou fórmulas para eles seguirem. Cada grupo fez com os
conhecimentos que já tinha acerca do assunto, ou trocando informações uns com os
outros.
Não estabelecemos formas, nem sugerimos modelos para eles, porque não
existe uma única forma de usar o saber matemático. Os conhecimentos citados pelos
alunos foram: multiplicação, divisão, adição, subtração, regra de três simples, cálculo
de área, formas geométricas (quadrado, retângulo), matemática financeira, escala,
conversão de medidas, porcentagem. Apesar de citarem tantos assuntos, não
houveram cálculos enormes, apenas cálculos simples, realizados por eles mesmo, e
só nos procuravam para tirar dúvidas ou perguntar se o cálculo estava correto.

4.4 Aulas referentes ao dia 22

Nessas duas últimas aulas, houve a entrega dos trabalhos dos alunos que não
tinham vindo na aula anterior. Em seguida, propomos iniciar uma roda de conversa
para discutir sobre a simulação de plantação que tinham feito. Nesta atividade, eles
estavam livres para nos dizer o que acharam do projeto, se conseguiram aprender
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algo, se acharam a atividade interessante, fazer críticas, sugestões, falar o que eles

gostaram ou o que poderia ser melhorado, etc.
A maioria disse que achou a atividade interessante pois uniu conhecimentos de
matemática e agricultura, que serviu principalmente como revisão dos conteúdos já
estudados. Eles disseram também que colocaram muito em prática os conhecimentos
da disciplina de desenho técnico. Quanto aos aplicativos, antes mesmo de pedirmos
que eles falassem, eles disseram que eram bastante interessantes e que o uso dos
aplicativos ajuda a ganhar tempo e que também facilitam as atividades, além disso,
afirmaram que continuarão usando os aplicativos, principalmente o de calcular
distâncias.
Eles relataram que não conheciam o aplicativo e que acharam bastante
interessante, pois antes se não tivessem uma fita métrica, eles não saberiam que
outros recursos poderiam utilizar para fazer a medição.
Ao final, abrimos uma discussão sobre o uso da tecnologia em sala de aula e
sobre a contextualização do ensino da Matemática. A resposta da turma foi

controversa de certa forma, pois eles disseram que se os professores utilizassem mais
tecnologia nas aulas, poderia não dar certo, pois acreditam que traria mais malefícios
que benefícios, já que poderiam acabar utilizando mais como Passa-Tempo, do que
para o aprendizado.
Com isso, nós indagamos então porque eles gostaram da atividade que fizemos
utilizando tecnologia, mas não gostariam de utilizar no cotidiano de sala de aula. Então
eles responderam que foi porque a atividade não foi de longa duração, e o uso da
internet foi pequeno, mas que se fosse para utilizar muitas vezes nas aulas, poderia
haver muitas distrações.
Em relação a contextualização do ensino da Matemática, eles disseram que
ajuda bastante, pois geralmente eles apenas aplicam formulas, por isso acham os
assuntos chatos e sem aplicação prática, o que acaba gerando um desinteresse em
aprender. Mas quando há contextualização, e aplicação prática, conseguem ver a

utilidade do conteúdo e isso torna o aprendizado mais significativo.
De acordo com os relatos dos estudantes, podemos dizer que, eles tiveram
autonomia e participação na construção do saber, que o uso da tecnologia pode ser
útil na sala de aula, mas depende do contexto em que ela está sendo inserida.
Também pode-se perceber que o conhecimento matemático pode ser utilizado de
diversas formas em mesmas situações, ou em situações diferentes, e que a opinião
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dos estudantes é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem, porque

eles conseguem ver e identificar determinadas coisas que as vezes passam
despercebidas pelos professores, e isso pode contribuir para usar metodologias que
enriqueçam o aprendizado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho foi de muita importância para nossa formação acadêmica, pois para
futuros professores, não existe nada melhor para adquirir experiência do que ir para
sala de aula. Foi uma experiência enriquecedora pois vivenciamos o que é ser
professor e muitas dificuldades e imprevistos aos quais deve-se adaptar para conduzir
uma turma de estudantes.
Neste trabalho, vimos a importância que o bom uso da tecnologia pode trazer
para o aprendizado. Como os próprios alunos relataram, o problema não está na
tecnologia, está na forma em que usamos, pois geralmente usamos apenas para

entretenimento. Mas se for bem aplicada em sala de aula e usada com moderação,
pode trazer muitos benefícios para a aprendizagem, já que pode-se obter resultados
muito mais rapidamente e com precisão e está completamente inserida no cotidiano
dos estudantes.
Foi um projeto com o qual constatamos que a matemática de forma
contextualizada e problematizada desperta o interesse e a interação dos alunos, e
com isso torna o aprendizado mais fácil e prazeroso.
As atividades foram completamente centradas nos alunos, o que nos
possibilitou avaliar os papéis de professor e aluno dentro da sala de aula. Para acabar
com a ideia de que os alunos não são capazes de ter autonomia em seus
aprendizados, focamos com nossas aulas, a autonomia dos alunos, e como foi
esperado, eles se saíram bem, pois mesmo sem nossa ajuda direta, os grupos fizeram
as pesquisas, tiraram dúvidas uns com os outros, e seguiram os próprios caminhos

durante a atividade.
Ao iniciar, percebemos que os alunos estavam com dificuldade e vergonha de
interagir pois não estão acostumados com isso, vivem em um meio em que é
valorizada a ideia de que os professores são os detentores do saber e os alunos
apenas captam o que o professor repassa. Aos poucos, fomos incentivando a

Braz. Journal of Development, Curitiba, v.7, n.12, p. 118391-118404 dec. 2022. ISSN: 2525-8761 132

participação deles e conversando, de forma a deixá-los mais à vontade. Ao final,

quase todos já estavam participando ativamente das aulas.
Durante nossa roda de conversa, os alunos falaram que não gostariam de ter
mais tecnologia durante as aulas, porque traria mais malefícios do que benefícios.
Podemos notar que suas falas não aparentam ser uma ideia própria, parece mais ser
uma fala de repetição de tudo que eles escutam de maléfico sobre a tecnologia, pois
os próprios alunos durante o projeto, sem perceber quebraram essa ideia de que a
tecnologia não funciona em sala de aula.
Precisa-se ter uma quebra desse tipo de pensamento retrógrado em relação a
tecnologia na aprendizagem. A realização desta experiência foi um dos exemplos nos
quais a tecnologia em sala de aula trouxe benefícios, mostrou que se pode usar
aplicativos sem causar problemas aos estudantes, e ainda melhorar essa
aprendizagem, pois os alunos utilizaram tecnologia durante o projeto e fizeram o que
realmente precisava, não usaram para distração.
Os discentes usaram como motivo para justificar que a tecnologia não

funcionaria, a hipótese de que poderiam acabar utilizando mais como Passa-Tempo,
do que para o aprendizado, assim podemos ver que os alunos estão acostumados a
ser cobrados, não sabem lidar com a autonomia em sala de aula.
Com este projeto, vimos a necessidade em trabalhar a autonomia dos alunos
através da tecnologia, pois quando se trabalha tecnologia em sala de aula,
tecnicamente, se dá mais liberdade para os alunos pesquisarem, construírem
conhecimento de uma forma mais independente, assim, os estudantes se sentiriam
mais confiantes em relação a seus saberes e seriam cada vez mais independentes na
construção do conhecimento, não precisariam ser vigiados para fazer as coisas
corretamente, eles teriam consciência do que precisariam fazer.
Assim, percebemos a importância de adequar os conteúdos das aulas ao
cotidiano dos alunos, contextualizando e se utilizando dos meios usados atualmente
por eles, podemos receber um feedback deles para saber se a metodologia utilizada

está boa para a compreensão dos conteúdos ou se tem algo a ser melhorado, pois o
bom professor não é apenas aquele que ensina, mas sim o que ajuda o aluno a
aprender, e para isso, deve buscar os melhores meios para desenvolver essa
aprendizagem.
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PROBLEMAS DE LA ESCOLARIDAD PARA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA
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RESUMEN: El contenido presenta como necesidad contemplar más allá del aula, la
influencia de los contextos como un factor que repercute en los logros de esperadas
competencias que se proponen los programas oficiales de escolaridad. La experiencia
donde inicia la narrativa se origina en supervisión de práctica de estudiantes
normalistas, lo que llevó a contrastar desempeños y problemas prácticos de trabajo real
que se enuncian en lenguajes ordinarios de docentes. La marcha inicia con el
planteamiento hipotético de que no son problemas solamente escolares, las
observaciones llevan a considerar las implicaciones externas de contexto. Por lo que
se emprende a aplicar instrumentos para acopio de datos que se ponen al escrutinio
de validez con técnica de triangulación entre observaciones, datos de narrativas
y contrastación con elementos teóricos. El estudio ofrece entre algunos hallazgos que
aquí se presentan, que el interés del niño en etapa escolar, luego de satisfactores
vitales, es el repositorio de consumo superfluo aprendidos en la proximidad con la
sociedad adulta. El gusto, los intereses y la significación de la escolaridad de los
infantes parece disociarse de los fines institucionales en que se funda la escuela
pública. Por eso la necesidad de buscar un sentido para literacidad escolar.
PALABRAS CLAVE: Comprensión Lectora; Contexto Escolar; Significación De La
Escolaridad; Crisis.
RESUMO: O conteúdo apresenta a necessidade de contemplar para além da sala de
aula, a influência dos contextos como um factor que tem um impacto na realização das
competências esperadas propostas pelos currículos escolares oficiais. A experiência
onde a narrativa começa tem origem na supervisão da prática dos estudantes de
formação de professores, o que levou a desempenhos contrastantes e problemas
práticos de trabalho real que são declarados na linguagem corrente dos professores.O
processo começa com a abordagem hipotética de que estes não são apenas
problemas escolares, as observações levam a considerar as implicações externas do
contexto. Por conseguinte, são aplicados instrumentos para recolher dados que são
escrutinados quanto à validade com a técnica de triangulação entre observações,
dados narrativos e contrastes com elementos teóricos. O estudo oferece, entre alguns
dos resultados aqui apresentados, que o interesse da criança na escola, após
satisfações vitais, é o repositório do consumo supérfluo aprendido na proximidade da
sociedade adulta. Os gostos, interesses e significado da escolaridade das crianças
parecem estar dissociados dos objectivos institucionais em que a escola pública se
baseia. Daí a necessidade de procurar um significado para a alfabetização escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Compreensão de Leitura; Contexto Escolar; Significado da
Escolaridade; Crise.
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1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación se origina desde nivel de datos observables a nivel
de realidad en trabajo de docentes de educación primaria que ponen de manifiesto
algunos problemas que saltan a la vista. La observación primeramente tiene lugar
dirigida a práctica de estudiantes de licenciatura, específicamente en proceso de
formación docente para educación primaria enmarcado en una institución oficial
“Escuela Normal Rural” lo que llevó a contrastar desempeños y problemas de trabajo
real en práctica docente, los datos que estructuran el contenido son tres instancias:
las observaciones de campo que se reúnen en la supervisión de docentes en
formación, narrativas de docentes en ejercicio con más de 10 años de experiencia de
trabajo en contextos periféricos, encuestas aplicadas a niños y padres de familia. Las
observaciones se extienden al entorno social y los datos se contrastan con autores
que escriben visión crítica de los contextos sociales de nuestra actualidad; la marcha
exploratoria va en busca de explicación de los problemas referentes a niveles

insuficientes de competencias que proponen los programas oficiales de escolaridad.
Esto inicia con el acopio de información derivado de observaciones e
instrumentos aplicados que desde el aula los docentes en su lenguaje y puesta de
evidencias expone como problemas: inasistencia de los niños a la escuela, indisciplina
con varias formas de manifestación (violencia, hábitos, necesidades de atención
psicológica),

bajo

aprovechamiento

escolar,

falta

de

comprensión

lectora,

presentación de tareas y materiales irregular.
Después de profundizar un tanto más las observaciones de las rutinas de
trabajo y las formas intersubjetivas en el aula, se extendió un estudio exploratorio a las
fronteras de la escolaridad para buscar determinaciones del entorno escolar que se
estimaba para entonces que repercuten en los problemas que los educadores
enfrentan. Ante esto se plantea como necesidad contemplar más allá del aula, la
influencia de los contextos como un factor que repercute en los esperados logros de

competencias que proponen los programas oficiales de escolaridad.
El estudio se enfocó a contextos periféricos de las escuelas donde se presenta
acentuada pobreza, de donde se acentuaba el origen de los casos áulicos con
más incidencia. Esto en los problemas se analizan y cotejan con las observaciones
narrativas de docentes, además de una encuesta dirigida a niños de 5° y 6° de
educación primaria con edad entre 11 y 12, datos con los que se hacen triangulación.
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Dimensionando: para iniciar y ubicar contexto o la posición de la observación,

desde referente general como deducción emanada por letra oficial orientadora en que
se dice, para todo mexicano, el espíritu de la escuela pública tiene una función social
especifica como garantía individual, con fin de formación de ciudadanía. (Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos (Art.3°) Más sin embargo para el destinatario, para
el infante de educación primaria, las formas y condiciones de vida de contexto es factor
determinante, que a primera vista pone de manifiesto que algunas condiciones
comunitarias están muy distantes del ideal en que la escuela pública se fundamenta.
Es entonces y desde allí donde se origina el estudio de observación y la recuperación
de datos de campo que han llevado a plantearse un problema inicial y que conduce a
contrastar con las políticas de calidad del servicio educativo.
En el contraste de los datos de nivel de realidad ante los datos documentados,
referente a las orientaciones oficiales se hace manifiesta una distancia que demanda
estudiarse y esto es loque aquí se hace, una aproximación a visualizar esas
distancias.

1.2 Planteamiento de problema
En la supervisión de práctica a estudiantes de licenciatura de educación
primaria que se inician como licenciados en educación primaria, ha llevado a poner de
frente problemas de práctica ordinaria en trabajo real que sintetizan en numeraciones
como problemas de bajo aprovechamiento escolar (haciendo ejercicio hermenéutico
se entiende que no se logran los aprendizajes esperados señalados en los programas
de estudio), en el marco de los lenguajes oficiales los resultados de las evaluaciones
dan cuenta que no se logran los perfiles de egreso que el diseño curricular propone.
Se hacen evidentes a superficie de observación en las visitas a escuelas y en el
recorrido al interior de aulas, casos de niños con bajos niveles de comprensión lectora,
desde lo más elemental como es el protocolo de supervisión a los estudiantes que
realizan prácticas con esta pregunta ¿Con cuántos niños trabajas? Las respuestas

generalmente ofrecen que se registran inasistencia ordinaria de los niños a la escuela.
Por su parte en el marco de la escolaridad desde el aula, los docentes en su lenguaje
y en la puesta de evidencias exponen como problemas: falta de comprensión lectora,
la presentación de tareas y materiales irregulares, “indisciplina”, la necesidad de
mayor apoyo de los padres de familia.
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Los problemas se corresponden en estas tres instancias: 1.- desde nivel de
observables, 2.- los datos de evaluaciones por programas oficiales de escolaridad, 3.los estudiantes y docentes con experiencia de trabajo en ese tipo contextos.
De este modo la necesidad e interés de profundizar en estas evidencias
manifiestas lo mueve interrogantes como estas, ¿Cómo la dinámica y formas de vida
de los contextos, influyen en el sentido y significación de la escolaridad para el uso o
practica de literacidad en el infante?... ¿qué factores de contexto repercuten, formas
de asimilación, de interés y logro de competencias o saberes esperados?
En este espacio por ahora nos centramos en la segunda pregunta y con:
El objetivo de: Correlacionar datos de observaciones generales y llevar a
búsqueda de explicaciones hacia el exterior del ámbito escolar para encontrar
algunas determinaciones de orden social y global propios de esta Era que impliquen la
educación El método para explicar el problema inicia de manera inductiva que parte
desde descripción de hechos y se extiende a varias capas cada vez más amplias
como es el espacio de entorno o contexto social, en último grado de generalización
se contrasta con entorno mundial que en partes se utiliza el término Era global,
en dicho nivel de contrastación teórica se auxilia con la estrategia deductiva con
fin de efectuar una explicación de objeto de estudio que como problema se tiene. Se
hace un análisis de casos que no representa en lo que es la curva normal de grupos
escolares observados, es un abordaje cualitativo.
Para el estudio de los casos observados, en este trabajo se plantea el supuesto
que: En cuanto se extiende la mirada a lo más en los entornos o contextos sociales
como continente en las fronteras del contenido comprendemos que el todo determina
muchas formas prácticas de vida particular.

2. REFERENTES TEÓRICOS

El problema expuesto de manera inductivo desde las observaciones escolares
en particular se explica desde los múltiples efectos problemáticos de mayor amplitud
y de dimensiones estructurales más hondos, ahora en esta etapa de deducciones
teóricas todas las partículas como unidades atómicas cobran sentido al contemplarse
un orden mayor, un marco general que permite ver más componentes e
interconexiones. Como complejo ofrece una comprensión de interdependencias
recursivas entre una estanza global de la era y las prácticas existenciales locales
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donde los individuos son pautificados por ese contexto, como dimensión social mayor
que permea lo particular con respaldo de la teoria de sistemas en que se explica cómo
el orden de sistema ofrece sentido “funcional” operativo de los elementos que lo
integran. (Luhmann, 1991). Apoyando en esta perspectiva teórica de sistemas,
también encontramos que el sistema como unidad global totalizante (información)
determina la dinámica de las partículas. Esto es las partículas en este caso individuos
son relativamente autónomos para la fuerza purificadora del orden general que guarda
el entorno con que interactúa y coexiste.
Se considera en este enfoque sistémico que el ejercicio de vida es holográmico
desde la dinámica social e interdependencia global en que la interdependencia afecta
individuos y grupos separados, que conecta como unidad en sistema. En ese sentido
de que se considera la influencia de la unidad externa a las partes como dice
(Maturana, 1995, pág. 18) “los problemas sociales son siempre problemas culturales,
porque tienen que ver con los mundos que construimos en la convivencia...” aunque
esto lo escribe en términos generales es posible explicarlo con lo que por su parte

(Krippendorff, 1985), ofrece entender que el sistema de orden mundial limito la
autonomía de grupos autárquicos y conecta por interdependencias económicopolíticas a todo el mundo.
De esta forma entendemos las determinaciones de lo social o entorno a lo
individual.
El marco en que se presentan situaciones problemáticas que se han
presentado en lo escolar se plantea propositivamente deducir desde ámbito que
conecta de alguna manera como unidad de interdependencias de contexto, de entorno
social con efectos y producto específicos en diferentes modos de vida ordinaria; cuyas
formas en que se articulan, interconectan o tejen las dependencias y relaciones de
problemas que se hacen manifiestos y muy propios de esta era, tienen causa común.
En el entendido que los fenómenos o problemas que vivimos no tienen origen
independiente, por el contrario, son productos de redes de interdependencias de un

solo fenómeno que puede identificarse como unidad global, pues las características
transversales de observables de la época actual en que se reconoce la determinación
desde ámbitos universales. Se parece, así como a lo que muchos campos de
conocimiento inciden en términos de crisis generalizada y se utiliza esa idea
aproximativa en este documento para entender como unidad global que eslabonan
una serie de problemas. O en el campo de la física para emplear un isomorfismo y
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analogía de fenómeno de una explosión que lanza proyectiles en diversas direcciones.

Por esto, sí observamos con atención, podemos ver que el ejercicio de
estrategias sistémicas supra nacionales crece en correspondencia o implicación a
una creciente homogenización como fuerza empujante de la dinámica social e
interdependencia global, donde la interdependencia afecta individuos y grupos
separados y conecta como unidad de sistema diversos elementos. Como lo menciona
(Krippendorff, 1985). Pero también en ese sentido tenemos en otras palabras que, “La
existencia humana se desarrolla empíricamente en un contexto de orden, dirección y
estabilidad” (Berger & Luckmann, 2001, pág. 72) de fenómenos que integran diversos
elementos como totalidades y que en su dinámica impactan con efectos a partículas.
Para esto se propone una visión de sistema, por ahora como lo define (García, 2008,
pág. 78) “como la representación de un conjunto de situaciones, fenómenos, procesos,
que pueden ser modelizados como una totalidad organizada, con una forma de
funcionamiento característica” Esto permite una visión y abordaje amplio para
encontrar las formas en que se interconectan o se tejen las dependencias y relaciones

de problemas propios de contextos en esta era global, que ofrece que los
componentes de esas totalidades funcionales no son independientes, sino que se
determinan mutuamente, y en alguna parte también lo respaldan palabras en los
siguientes términos “...la causa actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa, como
en un sistema de calefacción en el que el termostato regula el trabajo de la caldera...”
(Morin, 1999, pág. 29). De manera que los individuos se pueden ver como efectos
retro-activos, pero fundamentalmente interrelacionado su comportamiento con lo
influencia de sistema social o contexto.
Retomando el primer concepto de analogía, “crisis”, como unidad es una
característica propia de esta Era, que en su lógica de crecimiento asocia múltiples
efectos, tales efectos son en síntesis los costos del progreso traducidas en
insuficiencias vitales o crisis de todo orden que revisten otras concepciones de valores
desde convivencia hasta de subsistencia de la existencialidad humana.

El fenómeno se explica desde los múltiples efectos problemáticos de mayor
amplitud y de dimensiones estructurales más hondos, dicha dinámica de cambios
cada vez más rápidos ponen de manifestó fuerzas, exigencias y demandas, como
pulsión que gatillan a los sistemas organizacionales. (La pulsión como motor responde
a la necesidado garantía de mejores prácticas de vida y conciencia) Desde aquí puede
cobrar sentido el por qué, lo que vemos como estrategias para salvaguardar cambios
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globales ante amenazantes escenarios futuros, indican que las reformas oficiales en

todo orden, parecen muy necesarias, pero en mayor de los casos con resultados
parecen superficiales como insuficientes.
En las sociedades y familias vulnerables la crisis que se hace manifiesta en
todo orden existencial como omnímoda, por lo que cualquiera de los temas de la Era
global guardan implicaciones en su tejido o complejo de interrelaciones y estas van
desde la convivencia, organización y orientaciones de educación ( competencias de
la vida misma), entre muchos otros que son un reto para los escenarios futuros, hasta
los lenguajes y concepciones de realidad que se hacen manifiesta en observaciones
que indica que: en la etapa infantil de contextos vulnerables y esta generación, la
significación de la escolaridad hace manifiesta muy significativa distancia en relación
a los ideales en que se fundamenta la escuela pública.

3. HALLAZGOS, APORTACIONES Y CONCLUSIONES

3.1 De las observaciones

Los hallazgos de la investigación manifiestan que el consumo del alcohol y
enervantes, tanto como la desintegración familiar exponen un crecimiento, la ausencia
de valores para la convivencia y el cuidado de la vitalidad desde individual hasta del
medio ambiente erosionan la dignidad humana, pues parece irresponsable heredad a
futuras generaciones, cosa que no alcanzan a resolverse a través de estrategias
aisladas, desvinculadas de los fines educativos, pues reclaman un abordaje
interdisciplinar; La asistencia de instituciones de prevención del delito o de orden
social que abordan este tema, al parecer está más centrado en registrar estadística,
exponiendo índices cuantitativos, (cuando más se da seguimiento de casos
particulares). Lo cual deja pendientes tareas de los efectos cualitativos que, aunque
con los datos puede estadísticos y observables empíricos pueden identificarse, no
alcanzan a tratarse como problema en los temas de educación.
Observaciones recogidas: En la sociedad rural el lenguaje es muy concreto,
los diálogos se centran en quehaceres, la ordinariedad orienta las maneras de
conducirse, de asumir y de referir su mundo relacional que presenta pocas
variables y que parece que la escolaridad se disocia a las formas del lenguaje de
la comunidad. Esto es, los niños hablan en su mundo lúdico por su edad y rutina de
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contexto lenguajes de la calle, de sus actos de rutina que hacen su mundo.
Sintetizando los datos que se recogen de este apartado contextual se encuentra que
la atención social se dirige más intensa a prácticas de sobrevivencia, dichas prácticas
o formas existenciales dan origen a otros problemas, como interés y sentido de la
escolaridad, lo que los mueve no es tanto un interés futurista de largo plazo, la
necesidades vitales y ordinarias, las emergencias temporales los ubica en posición
vulnerable, (enfermedades, insuficiencias de recursos básicos, necesidades vitales,
problemas laborales temporales, de ahí que se expone en este trabajo algunos
supuestos que arguyen de forma inicial la importancia de realizar un acercamiento de
análisis al marco de contexto social.
En este aspecto de contexto y ámbito social, el proceso de indagación remarcó
existencia de hondas diferencias sociales, la movilidad transitiva de convivencia
manifiesta atropellos, los análisis de registros ponen de evidencia la creciente
violencia, la inseguridad, las adjudicaciones ilícitas; en cuanto a esto último que refiere
a la parte especifica observable, el análisis que explica hechos en la dinámica
existencial se encuentra, asociación positiva, esto es, confirma que el consumo del
alcohol y enervantes manifiesta un crecimiento estadístico y se hace práctica común
como en ninguna otra época de la historia.
Desde esta etapa se ha visto factible inferir que evaluar la actividad escolar es
holográficamente una parte de la sociedad, por lo que los problemas de la educación
o la crisis educativa es un problema de crisis social, e inversamente censando las
condiciones sociales se encuentra la calidad de una educación pues son bucles
recursivos que igual en el todo están los subsistemas y en las partes están las
determinaciones globales, esto tomado de las triangulaciones aportes o inferencias
desde lo que se expuso en la parte teórica donde se habla de implicaciones diversas
que

en

las

organizaciones

dinámico-

operativas se dan como diversas

interdependencias que funcionan como partes articuladas de manera sistémica.

3.2 Agencia mediática, diálogos y contrastaciones entre escuela y contexto

En el encuentro donde cobran lugar la articulación de sistemas oficiales, los
postulados, ideas o, imaginarios de educación en cuya función teleológica orientan y
norman, formas y estrategias de organización escolar en que cobran lugar como
continente los problemas específicos que se han presentado en este trabajo.
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Considerado como esa síntesis dialéctica donde la tesis o los ideales cobran realidad
(substancia) en su antítesis que es ese contexto y destinatario de los ideales; las
condiciones existenciales en que el infante nada sabe ni le encuentra significado a lo
abstracto de la educación. Allí es que los Docentes noveles y experimentados guardan
su agencia, desde la alfabetización hasta la proyección y cultivo de ciencia, soportan
una responsabilidad así una identidad incomprendida. Una distancia abismal entre el
deber ser (ideal) y lo real tal como es.
En el cumplimiento del trabajo docente las rutinas escolares por su parte
entrópica, lleva a orientar la atención y gastar su energía ordinaria en la exacerbada
carga administrativa entre planeación y evaluación con todo lo que implican los
procesos de enseñanza, dejando dedicación menor o secundaria a la preparación de
recursos y materiales didácticos que le presenten. (En las escuelas observadas todos
los maestros tienen doble turno) Los informes se centran más en tareas de registro
administrativos en trabajo áulico, lo cual expone que a los educadores se les satura de
exigencias acotadas al aula que no les permiten realizar investigación o seguimiento a

profundidad de las implicaciones contextuales. Esta cercanía ubica en una perspectiva
que hace ver niños que la escuela no les gusta, que asisten a un fin lúdico y de
socialización, pero competencias relevantes no se logran como las políticas de las
reformas educativas plantean. El gusto (“la significación”) de la escolaridad guarda
algunas implicaciones o determinaciones externas que repercutan como problemas
que parece disociarse de las metas y perfiles esperados. Los contenidos de memoria
a corto y mediano plazo son los contenidos de la memoria de trabajo, esto es, de las
practicas sociales en que pasa mayor tiempo y la demanda de sus cumplimientos por
la autoridad inmediata que es con quien co-habita. Entonces los problemas en la
enseñanza de la lectura, desde esta perspectiva y esos casos, se corresponden con la
incompatibilidad del sentido de escolaridad entre el destinatario y el de las ideas
alfabetizadoras de los adultos (política educativa).
En cierta medida y de alguna manera sobre esto marchan y cobran sentido

las interdependencias y relaciones de desarrollo de prácticas de vida ordinaria
donde los problemas son emergencia compleja.
La sociedad refleja o representa todo un fenómeno existencial que tiene
repercusiones en problemas que parece que la escuela pública no estudia a
profundidad, en tanto que por otra parte en que se centran los informes pone de
evidencia más la preocupación y atención en los docentes. La aproximación de
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observaciones pone de manifiesto que a los educadores se les satura de

exigencias, de tareas que no les permiten realizar investigación o seguimiento fuera
de sus fronteras de trabajo áulico, incluso ni la preparación para dicha actividad de
investigación. Esta cercanía ubica en una perspectiva que hace parecer que las
políticas de las reformas educativas llevan a no ver más allá del aula. La práctica
docente ordinaria de exacerbada carga administrativa entre planeación y evaluación
con todo lo que implican los procesos de enseñanza y elaboración de materiales que,
por cierto, producto de las observaciones, visitas y entrevistas con docentes y asesor
técnico pedagógico de la región se ve que es a la parte que se destina menos
tiempo de atención.

3.3 Desde las triangulaciones teóricas puede cobrar sentido la dimensión de un
contexto global

La ciencia, tecnología, que caracteriza la era global enmarca como macro
sistema los principios de una civilización basada en ciencia e industrialización, tanto
como también de desarrollo económico que en articulación ofrece garantía operativa
y códigos universalizantes de la sociedad de esta era. Y es desde donde todo el
lenguaje académico cobra sentido como un correlato dentro de los meta relatos.
La misma cultura de desconfianza y el refugio individual que se observaron en
la etapa de investigación de campo, ahora en la contrastación teórica, tiene un nivel
de explicación más amplio al entenderse como constructo histórico global que da
forma y reproduce trama de relaciones próximales. En el marco característico de la
Era de cambios más rápidos y más hondos, las formas relaciones entre sujetos
individuales que guardaba cierta congruencia desde su formación con la sociedad en
general presenta discontinuidad y rupturas, abre más distancia generacional. La
fascinación para las nuevas generaciones se comprende desde la oferta que califica
mejor, la factibilidad, las innovaciones, expansión y velocidad de la información
virtual. Cuyas tecnologías aceleran y relativiza tanto valores como fines que dejan a
distancia lo que ofertan la evolución de la escuela pública. (Mientras todavía tres
décadas atrás no había celulares, computadoras, los últimos años se han extendido,
multiplicado y diversificado, hoy en día, un aparato tecnológico es reemplazado por
los avances en muy corto tiempo).
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De esa manera la comunicación en los centros escolares como espacios
educativos cada vez más se hace manifiesta la discontinuidad con el pasado y la
dificultad comunicativa. Para la generación infantil de hoy lo real es lo que para los
adultos es virtual, de ahí que en esta era de la comunicación lo que aspiran los niños,
lo que aprenden, lo que juegan, es lo que viven en esta época de información
mediática. (Con doble conjunto, lo virtual como una forma de representar la realidad y
la realidad representada desde modelo virtual) es preciso dedicar atención en la
comunicación mediada por las tecnologías que son una variable más para las formas
de ver la realidad y el proceder de los individuos de esta era de la información virtual.
La realidad de hoy centra interés y fascinación en la comunicación virtual han
logrado más alcance y más importancia, lo cual hace que tengan fuerte impacto y
alcances como ninguna generación anterior, los medios educan a la sociedad y niñez,
nadie escapa hoy a la información, a los programas y sistemas diversificados a todos
los contenidos. Son educativos los contenidos que se exponen en los medios de
comunicación, redes sociales programaciones y las innumerables formas públicas en

general, como estándares artísticos, los discursos políticos, programas de
esparcimiento, obras artísticas, los mensajes subliminales y anuncios de la
comercialización por ser objeto de información, Desde el gobierno se convierte en el
primer educador por la obra de los medios de comunicación, los sistemas policiacos,
los juristas, los médicos, ejercito, son agentes queno solo puede cerrarse a su espacio,
su administración, organización, ya no se limeta a espacio físico, su función en tanto
parte de organización o modo de vida social, es educativa y se conoce por los medios.
También en este campo aplica la reproducción bajo la teoría de (Bordieu, 1979),
porque contiene una representación de orden, simbólica, funcional y operativa
elementos que educan a la sociedad, además de la escolarización de la escuela
pública que parece aun centrada en un trabajo academicista… y queda en un silencio
ante ese tipo de los acelerados cambios y demandas de interdependencias globales.
La escuela aun cuando su función implica capas o dimensiones más extensas que

abarcan algo más que solamente la práctica de transmitir información temática.
Ante esto la información no puede ser más un ya un coto, una facultad, ni una
fuente exclusiva de la escuela. Si educar aun hace dos décadas fue una oferta de la
escuela, hoy la escolaridad tendrá que ver su realidad, la comercialización de
información, el alcance y la velocidad de la comunicación, así como la producción de
ésta son inalcanzables e incontrolables.
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Ante los datos de donde se deducen estas conclusiones se plantea que el

fenómeno creciente de individualización tiene raíces en la continuidad lineal, en la
forma como se ha educado, y conserva congruencia con las prácticas de enseñanza
desde la infancia se desarrollan en un método de competencia y resolución
personificada, recursivamente en la lógica escolar los códigos relacionales de
individualización, guarda determinaciones desde la práctica social y cultural como esa
parte de macro contexto y macro red de interrelaciones sistémicas. Como tejido
complejo se hace manifiesto que las formas relacionales entre sujetos de los centros
escolares guarda cierta continuidad con la
sociedad en que los ideales de autorrealización como sentido teleológico, llevan
a la búsqueda de estrategias individuales y adicionalmente a perder el valor de lo
comunal.
Las garantías de libertad individual sin el tutorial estrecho de una alta educación
cívica, se erosiona en la vida existencial en un individualismo como crisis figurada del
fenómeno general de hoy. Los ideales de autorrealización individuales como partícula

más atómica del complejo social y sentido teleológico llevan a una práctica de vida
personificada. Y por lo tanto esta práctica modo generalizado o pautificacion recursiva
de la generalidad imprimen una concepción de realidad, modelo orden o de visión de
vida a los infantes.
La metodología didáctica que enfatiza el análisis lleva a una visión parcial de la
realidad. El debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de
la responsabilidad. (Cada uno tiende a responsabilizarse solamente de su tarea
especializada) y al debilitamiento de la solidaridad. “Las mentes formadas por las
disciplinas pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes tanto como
para integrarlos en sus conjuntos naturales.” (Morin, 1999, pág. 39) Por el contrario,
una visión de totalidad permite trabajar con una perspectiva integral de procesos, de
totalidades/partes, de esta manera es que la experiencia educativa debe estar siempre
contextualizada, no solamente textualizada, de ahí se infiere que una educación no es

de calidad si no hace armoniosa a la sociedad en que se practica.
Observaciones y datos recolectados por más de un año de visitas escolares,
sugiere que los saberes de la escuela no son un saber de interés para el infante porque
no le resuelve problemas de su mundo, sino por el contrario les significa un problema
del mundo (que no es propio) que se le da para resolver. En las conclusiones también
se lleva a pensar que lo contextual como un tejido complejo que incluye las formas
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ordinarias de vida práctica, son códigos, significados, lenguaje, Zonas de desarrollo

proximal como lo entendió (Vygotsky, 1995) que influyen en la concepción de realidad
que prefiguran e imprimen la significación de los infantes, La presencia de
necesidades vitales en tanto más se agudizan, ofrecen asociación de mayor casos o
grados que desdibujan el sentido y significado de la importancia básica de la
alfabetización, en los destinatarios de la escolaridad, los casos de niños con poco
interés escolar en contextos vulnerables puede parecer más un repositorio de
consumo superfluo aprendido en la proximidad con la sociedad adulta.
Las interdependencias hacen manifiesta en todo orden existencial, falta de una
cultura de vida sana, emerge una cultura de desconfianza que lleva al refugio
individual
y egocéntrico irremediable, Sin perder de vista que en los procesos de
humanización además de la escolarización, los medios de comunicación también
educan, pues son parte de un contexto global, la educación tendrá que extenderse a
comprender dimensiones más allá de la escolaridad, la escuela ofrece partes

desarticuladas. Así, de esta forma es que se presenta como reflexiones para
profundizar en estudios inherentes a los entornos de la educación en etapa infantil.
Estudiar en las determinaciones globales la perdida de sentido o significación por la
practicas, gusto y hábito de lectura es algo más que los métodos de instrucción.
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RESUMEN: A partir del confinamiento sobrevenido por la pandemia de Covid-19 fue
necesario ajustar la metodología para llevar a cabo la docencia presencial. El capítulo
describe un estudio de caso y analiza la metodología y medios requeridos para la
impartición de un Curso Internacional de Desarrollo Profesional Docente (CIDPC1) de
una semana de duración sobre la integración de robótica educativa en las aulas de
educación infantil y primaria. Este curso fue ofrecido por dos universidades, la
Universidad de Tallin y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en un momento en
el que la mayoría de los países estaban totalmente afectados por la situación mundial
sobrevenida por el COVID-19. El curso utilizó un enfoque de aprendizaje híbrido,
empleando simultáneamente dos espacios de aprendizaje físico en Tallin (Estonia) y
un espacio virtual de videoconferencia usado por los profesores de la Universidad Rey
Juan Carlos, así como también previsto para los estudiantes en línea que siguieron el
curso desde Hong-Kong, Checoslovaquia, Grecia, Alemania, España y Estonia. Para
la evaluación de la investigación hemos utilizado entrevistas de grupos focales y
opiniones de los participantes sobre el enfoque de aprendizaje híbrido y sobre el
impacto de este enfoque en los resultados del aprendizaje. Hasta el momento, el
aprendizaje híbrido ha sido un modo de enseñanza poco común porque no había
razones para usarlo ampliamente. El interés por utilizar este enfoque ha cambiado con
las condiciones del COVID-19 y creemos que los entornos de aprendizaje híbridos
serán mucho más frecuentes a partir de ahora. Este artículo presenta algunas
reflexiones y pautas para aplicarlo a diferentes entornos de enseñanza.

1

En inglés, International Teacher Professional Development (TPD).
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DESCRIPTORES: Aprendizaje a Distancia; Aprendizaje Híbrido; Robótica Educativa;
Covid-19; Desarrollo Docente Profesional; Capacitación; STEAM.

1. INTRODUCCIÓN

La pandemia por Covid-10 impuso a las universidades presenciales a buscar
formas alternativas de monetizar su capital intelectual, ya que el contacto directo con
el estudiante, esencial para motivar y apoyar al alumnado, estaba fuertemente
restringido debido a las condiciones pandémicas. Los centros educativos han utilizado
diferentes métodos y aplicaciones basados en videoconferencias para la actividad
docente de los títulos oficiales que han podido continuar con su labor educativa
diferentes grados de éxito. Sin embargo, la mayoría de los cursos no conducentes a

títulos oficiales, se han visto fuertemente perturbados por las condiciones de la
pandemia. En particular, las severas restricciones impuestas a los viajes y las
reuniones presenciales a partir de la primavera de 2020 hicieron que muchas
universidades cancelaran o pospusieran sus cursos de formación presencial (Witze,
2020; Levenson, Boyette y Mack, 2020). Este hecho tuvo varios efectos indeseables:
los estudiantes potenciales perdieron opciones para mejorar su educación en áreas
específicas, a menudo las más interesantes desde el punto de vista del aprendizaje
permanente y la búsqueda de empleo. Además, las universidades perdieron una
fuente importante de estudiantes, influencia social e incluso apoyo financiero.
Desde el punto de vista de la adaptabilidad, los cursos de formación del
profesorado presenciales son relativamente fáciles de transformar en cursos de
aprendizaje a distancia mediante el uso de varios métodos y entornos de aprendizaje
en línea. Dichos métodos incluyen software de videoconferencia para discusiones en
tiempo real y diferentes espacios de aprendizaje digital para discusiones sincrónicas

y asincrónicas. Sin embargo, organizar cursos de capacitación STEAM (campos
educativos que integran ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) como el
CIDPC realizado, supuso un desafío mayor, ya que el proceso de capacitación implica
un trabajo en equipo práctico que se centra en el manejo de diferentes herramientas
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de aprendizaje físico (por ejemplo, robots, sensores y constructor sets2). Los cursos

de formación STEAM permiten a los estudiantes construir y programar físicamente
modelos o prototipos de entornos físicos de aprendizaje y probar y mejorar de forma
iterativa estos objetos. En particular, los estudiantes que cursan estas enseñanzas
utilizan herramientas de aprendizaje físico en procesos de diseño colaborativo para
crear prototipos que podrían ayudar a sus futuros estudiantes a conectar el
conocimiento descriptivo sobre un tema específico con el conocimiento procedimental,
a fin de construir un conocimiento integral, esto es, un conocimiento práctico y útil
(Leoste, Tammets y Ley, 2019; Anderson, 1993). Varios autores han sugerido el
enfoque de aprendizaje híbrido como una de las posibles soluciones para estos
problemas, por ejemplo, (Raes, Detienne, Windey y Depaege, 2019; Goodyear, 2020).
La noción del aprendizaje híbrido se remonta a la década de 1960 cuando las
emergentes TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se utilizaron por
primera vez para mejorar los enfoques tradicionales de aprendizaje en persona
(Nuruzzaman, 2016; Bersin, 2004). Sin embargo, el método híbrido nunca llegó a

incorporarse realmente en la educación general porque no era necesario usarlo: las
personas que estudiaban una materia asistían a clases presenciales, tradicionales y
las que tenían restricciones para asistir a clases elegían versiones de cursos en línea.
Este documento presenta el análisis y la experiencia llevada a cabo en un curso
internacional, de ahora en adelante, Summer-School Training Course (SSTC)3
celebrado durante el verano de 2020 que utilizó un enfoque de aprendizaje híbrido. El
SSTC fue realizado por dos universidades europeas (Estonia y España), con el
objetivo de proporcionar tanto a los profesores en activo como a los futuros profesores
de educación infantil y primaria, las habilidades para integrar robots educativos en la
enseñanza de sus materias. Este SSTC se planeó originalmente para tener lugar en
persona en julio de 2020 en la Universidad de Tallin, Estonia. Para responder a las
restricciones de COVID-19, el SSTC se reorganizó primero en un SSTC de
aprendizaje a distancia, y más tarde, después de una cierta relajación de las

restricciones de COVID-19 en Tallín, en un evento de aprendizaje híbrido en el que el
personal y los enfoques remotos se fusionaron en un aula de aprendizaje híbrido
simultáneo conjunto.

2
3

Colección de piezas de robots que combinados pueden resultar un juego diferente.
Curso de Formación Internacional de escuela de verano.
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Todos los participantes, incluidos los aprendices remotos, recibieron los robots

educativos y los dispositivos STEAM necesarios para realizar las prácticas y superar
el curso. Este estudio examina las evaluaciones y las experiencias de los alumnos de
SSTC sobre el uso del aula híbrida, y sus recomendaciones para su posterior
desarrollo, así como las especificidades del aprendizaje híbrido. Por último, este
artículo proporciona algunos consejos sobre cómo aplicar esta metodología incluso
en una situación que requiere el uso de algún equipo de laboratorio especializado.

2. MARCO TEÓRICO

La invención de la imprenta proporcionó a las personas la posibilidad de
acceder al conocimiento a través de libros y publicaciones relativamente económicos,
lo que hizo posible que muchas personas adquirieran conocimientos sin la presencia
de sus maestros. Desde entonces, muchas tecnologías de comunicación de masas
se han utilizado para un aprendizaje a distancia significativo: revistas, radio y televisión

(Tait, 2018; Russell, 2006), lo que permite a los estudiantes de diferentes ubicaciones
geográficas mejorar sus conocimientos sobre diversos temas. En términos más
simples, la educación a distancia se establece cuando los cursos y el apoyo al
estudiante son proporcionados por diversos medios a distancia (Simpson, 2018). El
rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha permitido
que el aprendizaje en línea, el aprendizaje digital, el aprendizaje electrónico y el
aprendizaje virtual se conviertan en los mecanismos preferidos para el aprendizaje a
distancia (Traxler, 2018). Durante las últimas décadas, muchas universidades de todo
el mundo han utilizado la educación a distancia para aumentar sus carteras de
servicios de pago o para ofrecer recursos gratuitos de aprendizaje permanente en las
diferentes regiones del mundo. Estos desarrollos han hecho que la educación superior
avance hacia una mayor globalización, corporativa, competitiva y estratificada
(Traxler, 2018).

La pandemia de Covid-19 de 2020 supuso graves interrupciones en el
aprendizaje presencial en el aula. Durante este período, muchas instituciones
educativas hicieron esfuerzos considerables para migrar en línea su contenido de
aprendizaje presencial del aula mediante el uso de diversas tecnologías de
aprendizaje online como los Open Educational Resources (OER), recursos educativos
y Massive Open Online Courses (MOOC) para comenzar o fomentar el uso de
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recursos (Bao, 2020; Sandars, Correira, Dankaar, de Jong, et al, 2020). Además de

proporcionar contenido en línea, las instituciones educativas también adoptaron
rápidamente herramientas como las videoconferencias del sector empresarial para
imitar la interacción habitual en grupo en persona. La videoconferencia reúne a
estudiantes e instructores de diferentes ubicaciones en el mismo aula virtual, donde
las pantallas de audio, video, chat y dispositivos se comparten con todos los
participantes. Este enfoque de la enseñanza y el aprendizaje se conoce como
Emergency Remote Teaching (ERT), un enfoque que asegura la continuidad de la
enseñanza y el aprendizaje en tiempo real, y con la utilización adicional de
conferencias en video pregrabadas si es necesario (Hodges, Moore, Lockee, Trust y
Bond, 2020).
Sin embargo, fusionar las prácticas y métodos tanto del aprendizaje presencial
como del aprendizaje a distancia basado en las TIC para proporcionar a los alumnos
de diferentes lugares una experiencia de aprendizaje similar es, en esencia, un
enfoque conocido como aprendizaje híbrido (Nuruzzaman, 2016; Bersin, 2004,

Boggess, 2020). El aprendizaje híbrido, al igual que el aprendizaje en presencial,
incluye la interacción en tiempo real con los instructores y entre ellos, mientras se
utilizan herramientas en línea para la entrega digital de materiales de aprendizaje que
se pueden utilizar de forma sincrónica o asincrónica (Xiao, Sun-Lin, Lin, Li, Pan y
Cheng, 2020; Staker, Chan, Clayton, Hernandez, Horn y Mackey, 2011).
Aunque esos dos enfoques, aprendizaje a distancia y aprendizaje híbrido,
parecen bastante similares, existen algunas diferencias significativas entre ellos. En
líneas generales, el aprendizaje a distancia se centra en el aprendizaje autónomo de
los estudiantes, mientras que con el aprendizaje híbrido se utilizan métodos similares
a lo utilizados en un aula, el enfoque híbrido busca imitar el aprendizaje presencial del
aula física, permitiendo el trabajo en equipo y las discusiones en tiempo real entre los
participantes (Ugur, Akkoyunly y Kurbanoglu, 2011; Staker, Chan, Clayton,
Hernandez, Horn y Mackey, 2011). Esta particularidad hace que el enfoque de

aprendizaje híbrido es una herramienta especialmente prometedora para los
programas desarrollo profesional docente para el aprendizaje con TechnologyEnhanced Learning (TEL), es decir, aprendizaje con tecnología mejorada, por la
siguiente razón: muchos métodos TEL utilizan dispositivos STEAM físicos en las
aulas. Ayudar a los maestros a desarrollar prácticas adecuadas en el aula para estos
dispositivos requiere que los programas de desarrollo profesional docente
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proporcionen talleres prácticos donde los maestros que toman esos cursos puedan

aprender y probar en colaboración las nuevas herramientas tecnológicas. Usar solo
herramientas digitales de aprendizaje en línea sin colaboración en tiempo real con sus
compañeros e instructores, y sin usar físicamente los dispositivos, deja a los maestros
con un conocimiento cognitivo y de procedimiento insuficiente (Leoste, Tammets y
Ley, 2019; Schraw, Crippen y Hartley, 2006; Fuentes, 2019, Le Tendré, 2020).
Varios investigadores han estudiado las fortalezas y debilidades del aprendizaje
a distancia en línea y el aprendizaje híbrido. Por ejemplo, Mäkelä et al. (Mäkelä,
Mehtälä, Clements y Seppä, 2020) observó las oportunidades y desafíos de la
educación en línea relacionados con la crisis del COVID-19. Llevaron a cabo una
revisión sistemática de la literatura, investigando 20 artículos que se publicaron entre
2000 y 2020. Contenían palabras clave relevantes para el aprendizaje durante la crisis
de COVID-19 e incluyeron un análisis de los elementos positivos o negativos de la
educación en línea. Mäkelä identificó nueve oportunidades junto con nueve desafíos
que se aplican a la educación en línea en general, y deben ser considerados al

desarrollar estrategias para crisis similares a la de COVID-19. Se identificaron las
siguientes nueve oportunidades: flexibilidad para los estudiantes, aprendizaje
individualizado, instrucción de alta calidad, mejores resultados y habilidades de
aprendizaje, beneficios generales del uso de las TIC, colaboración en línea y redes
sociales con compañeros, apoyo a la salud física y mental de los estudiantes, nivel
administrativo superior eficienciente y garantía de la educación en circunstancias
excepcionales. Sin embargo, también señalaron los siguientes nueve desafíos de la
educación en línea: es necesario cambiar algunos métodos de enseñanza, los roles
de maestros y padres cambian, el aprendizaje en línea crea dificultades para algunos
estudiantes, los maestros pueden reaccionar negativamente a las nuevas tecnologías,
maestros y estudiantes pueden carecer de las habilidades de TIC necesarias, la
infraestructura de TIC puede ser insuficiente, la educación en línea puede reducir el
contacto social, la salud mental y física de los alumnos puede sufrir y la carga de

trabajo puede aumentar mientras se necesitan recursos adicionales. Superar estos
desafíos puede requerir cambios organizacionales en múltiples niveles del sistema
educativo.
El artículo de Raes et al. (Raes, Detienne, Windey y Depaepe, 2019) examina
la literatura existente sobre el aprendizaje híbrido en tiempo real. Revisaron 47
estudios que exploraron algunos aspectos del aprendizaje y la enseñanza híbridos,
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pero excluyeron los estudios que no involucraban aulas presenciales. Como resultado,

encontraron

dos

categorías

de

beneficios:

(1)

beneficios

organizacionales

relacionados con el acceso educativo y la eficiencia en la enseñanza; y (2) beneficios
pedagógicos relacionados con la calidad del

aprendizaje.

Los beneficios

organizacionales incluyen oportunidades para que las instituciones lleguen a un mayor
número de estudiantes potenciales, brinden una educación más inclusiva e igualdad
en los resultados del aprendizaje, aborden mejor los intereses personales de los
estudiantes y los alumnos, reduzcan la carga de trabajo y ofrezcan una mayor
flexibilidad. Los beneficios pedagógicos incluyen la posibilidad de incluir experiencia
externa, fortalecer las relaciones sociales entre maestros y estudiantes, brindar
igualdad de oportunidades de aprendizaje a estudiantes subrepresentados, garantizar
la continuidad de la instrucción, mantener la orientación y la comodidad de los cursos
presenciales tradicionales, preparar a los estudiantes para las carreras en una
sociedad rica en tecnología. Raes et.al no encontraron diferencias significativas entre
los resultados del aprendizaje de los estudiantes presenciales y los estudiantes en

línea. Los mayores desafíos para los maestros, según Raes et al., son cambios
radicales en los métodos pedagógicos de los maestros, necesarios para adaptarse a
las nuevas tecnologías, y una mayor necesidad de coordinación por parte del maestro.
Este autor sugirió que desde la perspectiva de los estudiantes hay más desafíos:
diseñar experiencias de aprendizaje satisfactorias tanto para alumnos remotos como
para alumnos presenciales: los estudiantes remotos tienden a sentirse excluidos de la
clase principal; los estudiantes en persona pueden sentirse desatendidos cuando el
maestro resuelve problemas técnicos. Es más difícil para los estudiantes remotos
captar la atención del profesor, además el aprendizaje híbrido exige más
autodisciplina de los estudiantes remotos. Raes también examinó las tecnologías para
maximizar la presencia social de los estudiantes remotos y llamó la atención sobre la
importancia de elegir las tecnologías correctas y de configurar y probar por adelantado
las tecnologías utilizadas.

Las observaciones de Mäkelä et al. (Mäkelä et al., 2020) y Raes et al. (Raes et
al., 2019) son similares a los de Regmi y Jones (Regmi y Jones, 2020), quienes
estudiaron los efectos del e-learning en la educación en ciencias de la salud. Regmi y
Jones llamaron la atención sobre la escasa participación de los estudiantes, la falta
de autodisciplina y la baja autoeficacia. Wang et al. (Wang, Zhang, Zhao, Zhang y
Jiang, 2020) confirmaron la falta de contacto social en el aprendizaje a distancia, y
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Singh y Hardaker (Singh y Hardaker, 2014) concluyeron que organizar el aprendizaje

en línea podría requerir que los profesores dediquen al menos tres veces más tiempo
en comparación con el aprendizaje tradicional en persona.
La mayor deficiencia de la investigación actual sobre el aprendizaje híbrido es
la relativa falta de estudios empíricos, citada también en (Raes et al., 2019). Por
ejemplo, el 18 de agosto de 2020, el servicio EBSCO Discovery devolvió 13253
coincidencias para la siguiente búsqueda: “años 2000-2021; [“Aprendizaje híbrido”]”.
Actualizando la cadena de búsqueda y agregando “caso”: [caso de “aprendizaje
híbrido”], entonces solo había 37 coincidencias. Si limitamos la búsqueda al período
de los últimos tres años, hubo 9 coincidencias, refiriéndose en total a 4 estudios, de
estos 3 estaban enfocados al sector educativo, y ninguno de ellos tenía el texto
completo disponible al momento de redactar este artículo. Además, como el enfoque
de aprendizaje híbrido es relativamente nuevo, los estudios empíricos existentes
tienden a reflejar las evaluaciones de lo que Rogers (Rogers, 2003) llama innovadores
y adoptadores tempranos. Esta sugerencia está respaldada por la noción de Mäkelä

et al. (Mäkelä et al., 2020) refiriéndose a lo poco preparado que estaba el sector
educativo durante la crisis de COVID-19 para un uso a gran escala de herramientas
de aprendizaje a distancia y de aprendizaje híbrido, lo que significa que las
herramientas de TIC adecuadas para el aprendizaje a distancia e híbrido no habían
alcanzado una amplia base para los usuarios del sector educativo.
La crisis del COVID-19 hizo que las escuelas de todo el mundo recurrieran a
los métodos de aprendizaje a distancia, involucrando a maestros que en otras
circunstancias no habrían salido de la zona de confort de la enseñanza presencial. La
normalización de las condiciones de enseñanza y aprendizaje promete llevar a estos
profesores a buscar el enfoque que combine los beneficios de los enfoques de
aprendizaje presencial y a distancia, es decir, el enfoque de aprendizaje híbrido.

3. ESTUDIO EMPÍRICO

3.1 Antecedentes y muestra

Este artículo examina qué grado de utilidad tiene el enfoque de
aprendizaje híbrido en un curso STEAM para maestros y estudiantes que nunca han
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utilizado este enfoque educativo. Al responder a las preguntas de investigación,

utilizamos los siguientes términos con el siguiente significado:
▪

Summer-school training course (SSTC) – formación de desarrollo
profesional docente basada en el aprendizaje híbrido en el formato de
escuela de verano internacional

▪

Hybrid learning classroom – el entorno semi-virtual donde se llevó a
cabo el SSTC, que consta de las instalaciones de la Universidad de
Tallin (TLU), las diferentes ubicaciones donde se ubicaban las personas
remotas y el entorno creado electrónicamente a través del software de
conferencias Zoom que unió todas estas diferentes ubicaciones físicas
en un aula híbrida

▪

Learner or Teacher – los maestros en activo y los estudiantes que
participaron en el SSTC como aprendices

▪

In-person learner – los alumnos que participaron en el SSTC en
persona, estando ubicados en las instalaciones de TLU, junto con los

instructore
▪

Remote learner – los alumnos que participaron en el SSTC a través de
métodos de aprendizaje a distancia síncrono, estando ubicados en sus
hogares u otros lugares fuera de las instalaciones de TLU

▪

Instructor – el profesor universitario que participó en el aula de
aprendizaje híbrido de forma presencial o remota con el fin de formar e
instruir a los docentes

▪

Zoom – una plataforma de software para videoconferencias, reuniones
en línea y seminarios web. Plataformas similares son Google Meet,
Microsoft Teams, Skype for Business, etc. (Hughes, 2020).

TLU anunció en enero de 2020 que iba a tener lugar una curso internacional de
verano sobre la integración de la robótica educativa en materias regulares. La escuela
de verano fue diseñada para maestros de infantil y primaria. Se planeó que se llevara

a cabo a finales de julio de 2020 como un curso de capacitación de una semana. En
marzo de 2020, cuando se establecieron las restricciones relacionadas con COVID19, se decidió continuar con el evento adaptándose a la nueva realidad y llevando a
cabo el evento como un curso a distancia. El presupuesto del curso internacional fue
revisado para acomodar fondos con el fin de proporcionar a los participantes robots
educativos y dispositivos STEAM.
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Las restricciones de COVID-19 para universidades se relajaron en Estonia a

principios de julio y, por lo tanto, las 30 personas registradas de seis países tuvieron
la opción de participar en persona o a través del espacio de aprendizaje de
videoconferencia Zoom. Los estudiantes de Hong Kong (n = 2) y España (n = 1), que
se vieron afectados por las severas restricciones de sus países de origen eligieron el
aprendizaje a distancia. Un alumno de Chequia (n = 1), que originalmente había
planeado asistir en persona, fue sujeto a la autocuarentena de dos semanas y también
eligió el aprendizaje remoto. Los estudiantes de intercambio de Alemania (n = 1) y
Grecia (n = 1), que ya estaban en Estonia, eligieron el aprendizaje presencial. La
mayoría de los estudiantes estonios eligieron el aprendizaje en persona (n = 18),
excepto aquellos que por diversas razones tuvieron que quedarse en casa (n = 6). En
total, hubo 10 estudiantes remotos y 20 estudiantes presenciales.

3.2 Descripción de la clase híbrida y tecnologías utilizadas

Al SSTC asistieron 20 estudiantes presenciales y 10 estudiantes remotos. Con
el objetivo de cumplir con los requisitos de seguridad aplicables, los alumnos en
persona tenían que alojarse en dos aulas físicas diferentes (8 alumnos en una sala de
65 m² y 12 alumnos en una sala de 80 m²) que estaban ubicadas en el mismo piso,
relativamente cerca la una de la otra. Además, los alumnos presenciales pudieron
utilizar un pasillo de 200 m² para realizar pruebas conjuntas de sus diseños de
aprendizaje. Ambas aulas tenían una gran pantalla de televisión junto con una cámara
compatible con Zoom a una distancia focal variable y un micrófono portátil para salas
grandes (el modelo exacto era Konftel C20 Ego4) para un contacto continuo con los
aprendices remotos a través de la videoconferencia Zoom5 espacio de aprendizaje.
Cada sala estuvo presente en la videoconferencia como un solo participante de Zoom,
es decir, los aprendices remotos vieron la sala con todos sus aprendices en persona
como un solo participante de la videoconferencia6. Los alumnos presenciales se

organizaron en equipos de cuatro miembros, con sus espacios de trabajo colocados
de modo que fueran visibles en la cámara de Zoom, y pudieran seguir la pantalla del
televisor así como escuchar a otros participantes de Zoom. Los alumnos e instructores

4

https://www.konftel.com/en/solutions/konftel-c20ego
https://zoom.us
6 Configuración de la sala y situaciones de aprendizaje con más detalle: https://bit.ly/2QAScW9
5
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presenciales no utilizaron Zoom para sus actividades de aprendizaje, con la única

excepción del instructor moderador, que estaba en contacto constante con los
alumnos remotos, al mismo tiempo que moderaba y apoyaba su trabajo en equipo (en
los espacios de trabajo en equipo de Zoom denominados salas de descanso).
Además, la videoconferencia de Zoom fue seguida por un asistente técnico, quien
monitorizó la calidad técnica de las transmisiones de video y audio. La instructora
moderadora estaba ubicada en la sala de 65m², EDUSPACE, y los ocupantes de la
sala podían seguirla directamente o a través de la pantalla del televisor. En esta sala,
las actividades de aprendizaje se realizaron exclusivamente en inglés. En la sala de
80 m², área LIFE, el instructor moderador era accesible solo a través del espacio de
aprendizaje Zoom. Sin embargo, hubo un instructor adicional presente, que
proporcionó explicaciones y asesoramiento siempre que fue necesario. En el área
LIFE la instrucción, las presentaciones y la colaboración con los equipos
internacionales se llevaron a cabo en inglés, mientras que el trabajo en equipo fue en
estonio. La división de los participantes en diferentes salas se basó en su nivel de

inglés: las personas con un nivel de inglés más bajo pudieron comunicarse más en
estonio. Los estudiantes remotos solo usaban inglés.
Además de los instructores de moderación y asistencia en persona, el SSTC
contó con el apoyo de tres asistentes técnicos durante tres días y de cuatro asistentes
durante dos días. Uno de los asistentes técnicos se encargó del trabajo de video en
ambas aulas presenciales con el fin de brindar a los aprendices remotos el video y
audio con la mejor calidad posible. Esta persona fue asignada el segundo día del curso
para responder al deseo de los alumnos remotos en tener una mejor visión de las
expresiones faciales de los alumnos presenciales. Otro asistente técnico monitorizaba
constantemente la videoconferencia de Zoom y la calidad de la transmisión. También
se encargó de grabar la videoconferencia para verla más tarde y se aseguró de que
los micrófonos del instructor moderador funcionaran correctamente sin problemas,
desde el segundo día del curso, el instructor moderador usó un micrófono de diadema

para reducir el ruido ambiente. El tercer asistente técnico fue responsable de hacer
fotos de los diseños de aprendizaje co-creados y las actividades de aprendizaje, así
como de brindar a los estudiantes de manera proactiva soporte técnico sobre los
robots educativos y dispositivos STEAM utilizados. El cuarto asistente técnico apoyó
al instructor asistente en área LIFE. El aula EDUSPACE no tenía ventanas exteriores
y, para garantizar la calidad del video de transmisión de Zoom, el aula se equipó con
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focos que proporcionaron la iluminación de fondo óptima. Se agregaron focos

adicionales el segundo día para mejorar aún más la calidad de la transmisión de video.
En el aula del área LIFE, una de las paredes tenía ventanas que eran responsables
de una fuerte iluminación de fondo ocasional que empeoraba la legibilidad de los
diseños de aprendizaje creados y presentados. Este imprevisto supuso un desafío que
se resolvió fotografiando los diseños y luego compartiéndolos a través de una carpeta
de Google Drive.
Los instructores de español dieron conferencias durante los primeros cuatro
días del SSTC. Debido a las restricciones locales de COVID-19, los instructores de
español trabajaban desde sus hogares. En el espacio de aprendizaje de
videoconferencias de Zoom estuvieron presentes a través de una transmisión de video
pudiéndose ver sus caras y las diapositivas de conferencia que se iban presentando.
En total había 7 instructores, 2 instructores presenciales en Estonia y 5 instructores
remotos en España. Los instructores y alumnos fueron guiados por 4 asistentes
técnicos.

3.3 Disposición de las actividades de aprendizaje

La duración de cada día de formación fue de cuatro horas académicas con un
descanso de 15 minutos entre ellas. Los alumnos en persona se dividieron en equipos
dedicados que se ubicaron en las salas asignadas. Los estudiantes remotos se
agruparon en nuevos equipos por cada día. La jornada de formación comenzó en un
aula híbrida, en forma de videoconferencia conjunta. En estas aulas híbridas se
impartieron dos conferencias: una a cargo del instructor moderador y otra a cargo de
uno de los instructores de español. La videoconferencia fue seguida por todo el equipo
de trabajo. Los estudiantes presenciales en los equipos físicos y los estudiantes
remotos en las salas virtuales agrupados en grupos pequeños del entorno Zoom cocrearon sus diseños de aprendizaje, cada equipo el suyo, aplicando lo aprendido

sobre los robots educativos y los marcos teóricos. Después, los ocho equipos iniciales
se organizaron en cuatro equipos, cada uno compuesto por dos equipos iniciales, para
que los equipos pudieran proporcionar retroalimentación mutua sobre sus diseños de
aprendizaje. Los equipos de aprendizaje remoto se unieron a los equipos de
aprendizaje en persona. Todos los días, a uno de los equipos se le permitió recibir
comentarios adicionales de los niños que participaron en la prueba de diseños de
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aprendizaje. Después de las actividades de prueba y retroalimentación, los

participantes se reunieron nuevamente en el aula híbrida, donde los equipos
presentaron sus diseños de aprendizaje a otros equipos. A esto le siguió la posibilidad
de que los alumnos dieran sus evaluaciones personales de lo aprendido ese día.
Con Google Drive, los alumnos recibieron varios materiales y artículos
científicos sobre diferentes robots educativos para el aprendizaje combinado.
Además, se puso a disposición de los alumnos la grabación de la videoconferencia
Zoom de cada día, se grabaron las conferencias y presentaciones de los diseños de
aprendizaje colaborado, junto con las fotos sobre las actividades de aprendizaje cocreadas y los diseños de aprendizaje. Los alumnos remotos cargaron fotos y/o dibujos
de sus diseños de aprendizaje que habían hecho ellos mismos. Al final de cada día,
los alumnos recibieron un correo electrónico que presentaba los materiales
preparatorios que se les pedía que trabajaran de forma independiente para el día
siguiente.

3.5 Método y procedimiento

El objetivo de nuestro estudio fue recopilar los comentarios y
valoraciones de los alumnos para desarrollar y mejorar aún más la concepción del
aula híbrida. La implicación práctica de esta actividad fue preparar la prueba piloto de
un aula híbrida en TLU con los participante estonios de este estudio. Con el fin de
recopilar comentarios de los alumnos, realizamos entrevistas a los distintos. El método
de entrevista de grupo focal se utiliza con frecuencia como un enfoque cualitativo para
obtener una comprensión profunda de los problemas sociales (Nyumba, Wilson,
Derrick y Mukherjee, 2018). La duración de cada entrevista de grupo focal fue de
aproximadamente de 30 minutos.
Hubo 6 grupos focales que se formaron de la siguiente manera: Grupo 1: los
estudiantes de habla estonia que participaron como estudiantes remotos; El grupo 2

consistió en estudiantes internacionales de habla inglesa que participaron en persona
o como estudiantes remotos; El grupo 3 estaba formado por los estudiantes de habla
estonia que se encontraban en la misma sala física, el aula de EDUSPACE, con el
instructor moderador y seguían sus conferencias directamente; y los grupos 4-6 se
formaron con los estudiantes de habla estonia que participaron en persona en el aula
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del área LIFE que recibieron las conferencias a través del entorno Zoom. Los grupos

focales fueron dirigidos por los instructores y asistentes que llevaron a cabo el SSTC.
Todas las entrevistas de los grupos focales en persona se llevaron a cabo en
diferentes salas de la universidad de Estonia y se grabaron con grabadoras de voz
digitales. Las entrevistas a los grupos focales remotos se realizaron y registraron a
través del entorno Zoom, utilizando las salas donde se realizaron las actividades de
aprendizaje. Las entrevistas grabadas fueron transcritas y luego codificadas por dos
investigadores independientes que buscaron grupos de significados y categorías
relacionadas con las preguntas de investigación. Los grupos y categorías revelados
se compararon y estandarizaron.
A continuación, presentaremos los resultados de nuestros hallazgos,
ordenados por preguntas de investigación y siguiendo el orden de general a
específicado en el punto 3.1.

4. RESULTADOS

4.1 Pregunta1: ¿Qué opinan los profesores sobre el curso de formación de
aprendizaje híbrido?

Inusual pero flexible. Muchos maestros dijeron que no estaban acostumbrados
a las actividades de aprendizaje que se llevaban a cabo simultáneamente en varias
salas, lo que requería que los participantes cambiaran su atención de las actividades
en la pantalla del televisor a las discusiones en persona en la misma sala y viceversa.
Al principio, cuando vine aquí, sentí que esta configuración, algunas en Zoom,
algunas en diferentes salas, esta configuración se sentía inusual. Pero a medida que
avanzamos hacia el final, te acostumbras, estoy mirando la pantalla, obtengo
información de esa pantalla de otra sala o de otro país. (Aprendices presenciales del
área 1 de LIFE7).

Si bien el aprendizaje híbrido se consideró una forma de aprendizaje eficaz y,
a la vista de la situación actual y de futuro, indispensable, en sus propias palabras los
docentes prefirieron estar físicamente presentes en los cursos de formación práctica.
En comparación con el aprendizaje a distancia, este enfoque permite resolver los

7

Área presencial.
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problemas técnicos de los alumnos con mayor facilidad. Sin embargo, los profesores

valoraron mucho la característica del aprendizaje híbrido de involucrar a las personas
independientemente de su ubicación y condiciones de salud. Se señaló que esta
función ayuda a las personas a planificar mejor sus actividades: se puede asistir a los
cursos de capacitación desde el extranjero o mientras se está en cuarentena en casa.
Esta flexibilidad hizo posible que este curso mantuviera la dimensión internacional,
permitiendo la participación de estudiantes e instructores de España y otros países
que estaban bajo las diferentes restricciones de viaje COVID-19.
Técnicamente desafiante. Los alumnos consideraron el aprendizaje híbrido
como una solución en perspectiva que ofrece flexibilidad y ahorra tiempo y recursos,
pero enumeraron varias limitaciones para este método. Se observó comúnmente que
los profesores necesitan la ayuda de asistentes técnicos al organizar un curso de
aprendizaje híbrido. Estos asistentes deben garantizar la buena calidad de la
transmisión de secuencias de video y audio, de modo que los conferenciantes no
tengan que gastar tiempo y energía en resolver problemas técnicos. Es necesario que

alguien administre continuamente las cámaras para acercar a los participantes,
cambiar el ángulo de visión o ajustar los niveles de audio del micrófono. Este CIDPC
tenía tales asistentes, pero si no se contara con este recurso la experiencia podría no
ser satisfactoria. Según nuestra experiencia, se necesita una conexión rápida a
Internet, una computadora potente y buenas condiciones de iluminación. El mal
funcionamiento de algunos de estos componentes causa problemas de transmisión
del video o del audio: audio entrecortado, video oscuro y borroso, etc. Con una buena
preparación, es posible evitar estos problemas en las aulas (búsqueda optima de la
ubicación del instructor) y estar preparado para los problemas que puedan ocurrir en
la conexión y el acceso de los estudiantes remotos.
Dificultades en la formación de equipos. De vez en cuando, se indicó a los
alumnos de diferentes aulas físicas que podían colaborar y participar activamente,
además, se les permitió moverse libremente entre las aulas. Sin embargo, las

entrevistas revelaron que los esfuerzos por crear el espíritu de equipo se percibieron
de manera bastante diferente. Algunos participantes valoraron estos esfuerzos y
reconocieron la conexión que tuvieron con otros participantes del curso:
Y otra buena cosa que me gustó fue que los estudiantes de Zoom nunca se
quedaron fuera. Siempre se atendió a ambos lados, todo el tiempo fuimos un grupo y
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siempre hubo esta integración y las tareas se resolvieron juntas. (Aprendices

presenciales del área 3 de LIFE).
Sin embargo, otro participante presencial percibió negativamente la interacción
y comunicación a través del vídeo, retransmitido por cámaras que grababan en directo
las diferentes salas (áreas de LIFE) cuando las caras de los oradores no siempre
estaban correctamente visibles y la calidad del audio era de peor calidad en algunas
ocasiones.
Aunque en el pensamiento de los aprendices presenciales los aprendices
remotos estaban en una situación de desventaja debido a la falta de contacto directo
y apoyo técnico, los aprendices remotos no compartían esta opinión. Sí se refirieron a
las dificultades para participar en la colaboración entre parejas, especialmente cuando
se construyen simultáneamente los prototipos de entornos de aprendizaje co-creados,
ejemplo un recorrido en cartulina para los robots. Sin embargo, estas dificultades se
solventaron cuando uno de los componentes asumió el papel principal y construyó
físicamente el prototipo, por ejemplo, diseñando el mapa del tesoro que el robot debía

seguir. Sus compañeros, en la distancia, participaban en el proceso como guías.

4.2 Pregunta2: ¿Cuáles son las opiniones de los profesores sobre la productividad
del proceso de aprendizaje durante el curso de formación de aprendizaje híbrido?

Métodos de enseñanza de los instructores. Las conferencias y presentaciones
de los instructores con diapositivas de PowerPoint y pizarra se consideraron una parte
importante del proceso de aprendizaje. Los alumnos tenían diferentes opiniones sobre
si el proceso de aprendizaje tenía más apoyo cuando solo había diapositivas en la
pantalla o cuando las diapositivas iban acompañadas de la cara del instructor. Varios
alumnos valoraron el contacto con el instructor a través de la pantalla. Destacaron la
importancia de tener al instructor a la vista, ya que esto ayudaba a iniciar el diálogo,
ver las emociones de la persona y apoyaba la sensación de estar presente. Según

uno de los participantes:
Me encantaba ver a la persona hablando al mismo tiempo que su presentación
Power Point, no tiene por qué estar en pantalla completa, si la persona está en la
esquina de la pantalla a la vez que visualizas su presentación, entonces es casi como
real. Tuve la misma sensación que ahora cuando hablo contigo. Puedo ver las
emociones y las expresiones faciales de la persona, ese rostro que usa cuando
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enseña y habla. Recuerdo mejor cuando veo las expresiones faciales del profesor,

tengo la imagen en mi memoria. (Aprendices presenciales del área 2 de LIFE).
Sin embargo, para algunos alumnos no fue necesario ver al instructor en la
pantalla. Para ellos era suficiente que la presentación estuviera en pantalla y el
instructor no estuviera a la vista, e incluso esto se consideró como un aspecto que
apoyaba el proceso de aprendizaje.
Además de usar diapositivas de presentación de PowerPoint, uno de los
instructores en persona usó una pizarra para escribir las palabras clave y conceptos
más importantes, y presentó las conexiones entre los conceptos en forma de dibujo.
Los participantes tenían opiniones opuestas sobre el uso de la pizarra. Varios
estudiantes presenciales consideraron esto como un método útil para comprender
rápidamente de qué estaba hablando el instructor y para animar el curso de
capacitación. Sin embargo, según una de las maestras, el texto en la pizarra era
demasiado pequeño para verse en la pantalla, la instructora estaba demasiado lejos
de la cámara y hubiera preferido tener este texto como diapositivas para una mejor

legibilidad. Los alumnos remotos también llamaron la atención sobre la elección de
vestimenta de los instructores presenciales. Por ejemplo, uno de los instructores
vestía una blusa blanca, lo que hacía que fuera algo difícil de ver frente a la pizarra.
Trabajo en equipo creativo y práctico. Los alumnos estuvieron muy agradecidos
al poder formalizar y llevar a cabo sus ideas en los talleres prácticos ya que esto ayudó
a compartir sus ideas y materiales y conocer también los de sus compañeros. Se sintió
cierta inseguridad cuando los alumnos no estaban completamente seguros de si sus
compañeros presenciales y remotos podían verlos y escucharlos con claridad,
recordemos que los trabajos en equipo podían ser de distinta índole: equipos
conformados por alumnos exclusivamente presenciales, equipos conformados por
alumnos exclusivamente en remoto o equipos de alumnos presenciales y remotos a
la vez.
Cuando estábamos presentando en el pasillo nuestras co-creaciones usando

una tableta y no veíamos a los demás en la pantalla hubo cierta inseguridad ya que
no sabíamos si nos veían y escuchaban, aunque sentimos que todo salió bien.
(Aprendices presenciales del área 2 de LIFE).
Los alumnos también descubrieron que el curso de capacitación les enseñó a
trabajar en equipo, a concentrarse, a administrar el tiempo y la terminología en inglés.
Un factor importante para mejorar la productividad del aprendizaje durante el trabajo
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en equipo fue la participación de los asistentes técnicos. En opinión de los alumnos,

era útil y conveniente tener constantemente a alguien que ayudara en caso de existir
problemas con algún dispositivo, ahorrando así un valioso tiempo de aprendizaje.
Dependencia de equipos técnicos. La comprensión del material aprendido
dependía del idioma de aprendizaje, la claridad de las presentaciones y su contenido,
pero también de la calidad del audio y video transmitidos. Se destacó que en algún
momento puntual la calidad del audio no fue buena, lo que hacía que algunos alumnos
sintieran que se habían perdido algunas explicaciones. Sin embargo, este problema
podría aliviarse con una presentación de diapositivas. Además, los alumnos
agradecieron que el curso en su totalidad fue grabado lo que les permitió volver a ver
las partes necesarias más tarde. Los estudiantes en persona expresaron su
preocupación acerca de si los estudiantes remotos podían escuchar con suficiente
claridad en caso de existir ruido de fondo que originado en los pasillos que a veces
dificultaba la escucha. Al tener los instructores micrófono no hubo ningún
inconveniente en este aspecto.

Pregunta3: ¿Cuáles son las sugerencias de los profesores para mejorar el
enfoque de aprendizaje híbrido?

Formación de equipos de aprendizaje. Los participantes expresaron que si el
curso de formación tiene un grupo principal que es local (por ejemplo, en Estonia) y
algunos participantes remotos (por ejemplo, utilizando el software Zoom), en el futuro
los alumnos de diferentes países podrían organizarse en grupos específicos de cada
país.
De hecho, me gusta este Zoom, pero tal vez sería mejor tener un grupo de
estonios aquí en TLU en Estonia, otro grupo de estudiantes en España, un tercero en
Hong Kong, que físicamente hacen estas cosas en algún lugar. Hacen estas cosas de
forma simultánea, física y localmente, porque este curso de formación es muy práctico.

Y el soporte técnico se proporcionaría localmente para todos. (Aprendices
presenciales del área 1 de LIFE).
Todos los participantes valoraron muy positivamente la posibilidad de realizar
ejercicios prácticos en pequeños equipos. Sin embargo, uno de los alumnos remotos
recomendó que el procedimiento de formación también pudiera incluir tareas
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realizadas individualmente, ya que esto ayuda a los alumnos a esforzarse más y

pensar en los diferentes aspectos por sí mismos.
Estructura del curso. Los participantes creían que el curso de capacitación en
su conjunto era una oportunidad para aprender a organizar el aprendizaje híbrido en
la escuela o el jardín de infancia en caso de que la crisis de COVID-19 continuase
hasta el otoño de 2020 o en caso de eventos similares. Todos los participantes
consideraron positiva la experiencia adquirida, que les ayudó a diseñar y realizar mejor
los cursos de formación de aprendizaje híbrido en sus organizaciones, y para tener en
cuenta los diferentes beneficios y oportunidades del enfoque de aprendizaje híbrido.
Presté mucha atención especialmente a este método de aprendizaje
combinado, aprendí cómo se moderaba y organizaba este curso. Si tengo que
empezar a trabajar con mi clase en el otoño, si realmente sucede que no podemos
reunirnos en el aula, entonces sé cómo se hizo todo esto y qué tan bien funcionó. Por
supuesto, es más difícil hacerlo como profesor solitario, pero aún es posible. Y, las
ideas surgieron sobre la base de qué hacer cuando efectivamente algunos niños están

en el aula y otros en casa. (Aprendices presenciales del área 3 de LIFE).
Organización del aprendizaje. Se consideró que un factor importante en la
organización del aprendizaje híbrido era la preparación técnica, incluida la
disponibilidad de equipos suficientes, para garantizar la calidad del video y el audio.
También se recomendó que las políticas sobre quién y cuándo puede acceder a la
cámara o al micrófono se negocien con más claridad antes del inicio de la
capacitación. Según el alumnado, la participación de los profesores españoles
enriqueció la experiencia ofreciendo a los estudiantes estonios puntos de vista
novedosos. Especialmente complacidos estaban los estudiantes que pudieron
colaborar con los instructores de español en equipos más pequeños, ya que en las
discusiones grupales se podrían abordar mejor los conocimientos y potenciales
individuales de los estudiantes.

5. DISCUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO

Las restricciones de viaje y la incertidumbre sobre cómo podrían evolucionar
las condiciones aconsejaron utilizar un enfoque híbrido basado en nuevas
metodologías de aprendizaje. Con respecto a los resultados del curso, la mayoría de
los estudiantes encontraron la experiencia de aprendizaje descrita aquí como
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enriquecedora, pero enfatizaron la necesidad de desarrollar métodos de interacción

instructor-alumno apropiados, o con una terminología más estándar, profesor-alumno,
adecuados para aulas híbridas. En su percepción, los métodos de aprendizaje a
distancia resultaron incómodos de usar para algunos estudiantes presenciales. Según
los estudiantes, el paradigma del aula híbrida es un método de enseñanza y
aprendizaje prometedor, pero requiere personal de apoyo técnico adicional para
ayudar a los maestros a estar presentes de manera más eficiente tanto en las aulas
presenciales como en las aulas basadas en software de videoconferencia virtual. Los
autores creen que una mayor mejora de los métodos híbridos de aula y su uso como
una de las bases de los cursos de desarrollo profesional docente ayudará a las
universidades a seguir ofreciendo estos cursos de alta calidad, al tiempo que podrán,
con un mínimo de antelación, cambiar de un método de enseñanza a otro, o utilizar
estos métodos simultáneamente. Esta flexibilidad es muy relevante ante emergencias,
como las que se originaron en la primavera de 2020. Aún más, tal capacidad, cuando
está bien desarrollada, permite ampliar el grupo objetivo de los cursos de formación

STEAM, involucrando a aquellos que no pueden estar presentes en un aula regular,
por ejemplo, estudiantes internacionales, personas con recursos de tiempo
restringidos y personas con determinadas condiciones de salud, y aumentando así la
rentabilidad de los cursos de formación STEAM.
En cuanto a los desafíos, los alumnos participantes revelaron que les faltaba el
contacto social con alumnos de otros lugares. A muchos estudiantes a distancia les
hubiera gustado tener más conversaciones con los estudiantes presenciales y los
estudiantes presenciales expresaron su arrepentimiento por no haber llegado a saber
más sobre sus compañeros estudiantes a distancia. Wang et al. (Wang, Zhang, Zhao,
Zhang y Jiang, 2020) señalan la falta de contacto social como una de las deficiencias
del aprendizaje en línea. Esta falta de contacto social podría reducirse formando
equipos de co-creación de diseño de aprendizaje, con alumnos tanto presenciales
como a distancia, o fomentando debates entre alumnos presenciales y a distancia. Sin

embargo, este enfoque podría complicar la creación conjunta de prototipos físicos y
consumir más tiempo. Sin embargo, sería útil para propósitos futuros encontrar formas
de utilizar tales equipos mixtos, por ejemplo, mediante el uso de más salas físicas para
los equipos de trabajo, realizando tareas para involucrar a estudiantes a distancia con
el fin de que se redujera su tiempo de adaptación al curso y creando un rincón de café
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en línea separado donde los estudiantes en persona y a distancia pudieran mantener

conversaciones sin estrés.
En contadas ocasiones, la transmisión de video se llegó a bloquear
brevemente, lo que provocó alguna brecha en la información, así como una mayor
reducción de la participación de los alumnos. Estos detalles son similares a los que
Mäkelä et al. (Mäkelä, 2020) comenta y donde sugiere que el soporte de TI puede ser
insuficiente o pudiera existir falta de conocimiento por parte del educador como
principales obstáculos en el aprendizaje a distancia eficiente. Para eventos futuros, se
recomienda probar con antelación las diferentes ubicaciones potenciales de la cámara
y el micrófono, ajustándolos y probándolos a fondo para proporcionar una solución de
respaldo rápidamente utilizable. Además, con grupos más grandes, sería deseable
reducir el tiempo que los participantes pasan en las aulas como miembros de una
audiencia pasiva. Al contrario, se debe fomentar su participación activa.
Los alumnos reconocieron y apreciaron la preparación minuciosa del curso por
parte de los instructores, los materiales proporcionados para el aprendizaje

independiente y el apoyo en línea fuera del horario laboral. Esto, sin embargo, indica,
al igual que Singh y Hardaker (Shing y Hardaker, 2014), que la carga de trabajo de un
instructor es hasta tres veces mayor, o que para gestionar la solución de un aula
híbrida, se requiere tener tres veces más instructors y asistentes técnicos.
Para desarrollos futuros, percibimos la necesidad de desarrollar una didáctica
óptima para aulas híbridas, de modo que este enfoque no solo logre resultados
similares en comparación con el aprendizaje presencial, sino que se convierta en un
método de aprendizaje superior, debido al empleo de oportunidades de aprendizaje a
distancia. Como señala Hwang en su artículo (Hwang, 2018), los problemas de
diversidad de los miembros del equipo se convertirán en áreas cada vez más
importantes para la investigación del aprendizaje en línea e híbrido a medida que las
universidades buscan estudiantes de fuera de los límites de un país y tienen que
construir rápidamente equipos de aprendizaje que tienen limitaciones tiempo.

Además, las funciones de los profesores en un entorno de aprendizaje híbrido o en
línea continuarán evolucionando, tal vez en formas que todavía hoy no conocemos.
Dado que las interacciones de profesor-estudiante y de estudiante-estudiante ya han
demostrado ser influencias importantes de los resultados del aprendizaje en línea o
híbrido, la enseñanza tradicional y la cobertura de contenido y temas pueden
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convertirse en prioridades cada vez más secundarias en comparación con roles como

facilitador del aprendizaje y evaluador del aprendizaje.
Por último, los autores quisieran señalar que las condiciones impuestas por la
situación del COVID-19 durante 2020 han tenido algunos aspectos beneficiosos, como
impulsar el uso generalizado de métodos de aprendizaje híbridos, que a su vez
mejoraron a los aprendices e incluso la competencia digital de los instructores.
Haciendo una virtud de la necesidad, no hay duda de que el número y la naturaleza
de las herramientas disponibles para las universidades y los profesores, así como su
uso, aumentará drásticamente debido a esta situación. Sin embargo, también será
necesario adaptar los procedimientos y recursos de aprendizaje a esta nueva
situación.
Este estudio también tiene ciertas limitaciones ya que las observaciones se
basan en un estudio de caso que tuvo el doble de estudiantes presenciales que de
estudiantes remotos. Es posible que diferentes proporciones de estudiantes hubieran
dado lugar a resultados diferentes.
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